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ÖNSÖZ

Parlamentolar, ülkelerin siyasi tarihlerinin oluştuğu demokratik merkezî 
kurumlardır. Şüphesiz her ülkenin siyasi tarihi ve parlamento geçmişi aynı zamanda, 
ülkelerin demokratikleşme süreçlerinin panoramik görünümleridir. Bu bakımdan, 
Türk parlamento tarihi, yaşanan tecrübelerle ayrı bir önem taşır.

1876’da Kanun-ı Esasi’nin kabulünden sonra (1877) kurulan iki meclisli 
(Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Âyân) Meclis-i Umumi, ilk anayasalı ve demokratik 
nitelikli parlamento hayatına geçiş denememizdir. Elbette bu olay, Türk parlamento 
tarihinin de başlangıcını teşkil eder. Türkiye, bu anayasanın kabulü ve kurulan 
meclisle parlamenter sistemle tanışmış ve ilk kez millet, siyasal iktidara ortak 
olmaya çalışmıştır.

Ancak bu ilk parlamento, modern siyasi rejimlerde karşılığını bulan tam bir 
yasama organı görevini yerine getirmemiştir. Yine de sürekli açılıp kapanmalar 
dolayısıyla kesintiye uğramasına rağmen, bir ‘parlamento geleneği’ oluşmasına az 
da olsa katkıda bulunmuştur.

Ülkemizde parlamento geleneği, bütün kurum ve kurallarıyla ancak, Büyük 
Millet Meclisinin açılmasıyla oluşmaya başlamıştır.

İstanbul’dan Meclis-i Mebusan üyelerinin de içinde bulunduğu, Ankara’da         
23 Nisan 1920’de kurulan Büyük Millet Meclisi ile Türk parlamento tarihi, önemli 
bir dönüşüm yaşamıştır. Kurtuluş Savaşı’nda oluşturulan ve Millî Mücadele’yi 
fiilen yöneterek ülkeye bağımsızlığını kazandıran bu parlamento, dünyadaki tek 
“Gazi Meclis” olmuştur. Cumhuriyetin ilanının ardından yaşanan siyasi gelişmeler 
ise parlamenter rejimimizi olgunlaştırmış, zengin ve çok değişik cepheleri olan 
parlamento hayatı, cumhuriyetimize ve demokrasimize yön vermeye devam etmiştir.

Meclisimiz, kurulduğu günden bugüne, üzerine düşen tarihî sorumluluğu 
yerine getirmenin gayreti içerisinde olmuş ve Meclisimizin önderliğinde ülkemiz 
ve demokrasimiz, geride bıraktığımız yıllarda büyük mesafeler almış ve önemli 
kazanımlar elde etmiştir.

Çok partili siyasi hayat, işleyen bir demokratik sistem, Meclis’te tecessüm eden 
millî irade bizim en büyük kazanımlarımızdır. Bunları korumak ve geliştirmek 
hepimizin ortak sorumluluğudur.
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19. asır sonundaki parlamenter hayat denememiz ve dolayısıyla demokratikleşme 
sürecimiz nasıl kesintilere uğradıysa, 20. asırda da çeşitli şekillerde kesilmiştir. 
Parlamento tarihimiz, bütün bu kesintileri ve sorunları bünyesinde taşımaktadır. 
Parlamentomuz ve demokrasimiz, kesintilerle ve sorunlarla bugüne gelmiştir. Bu 
süreç önemli kayıplara sebep olmuş, ancak ibre demokrasiden hiç şaşmamış ve 
sekteye uğramalara rağmen demokrasi hep galip gelmiştir.

135 yıllık parlamento ve aynı zamanda demokrasi tecrübemiz, zengin bir siyasi 
tarih birikimini içermektedir. Bu zenginliğin günümüze kazandırılması kadar, 
gelecek kuşaklara aktarılması da çok önemlidir. Bu anlayışla başlatılan parlamento 
tarihi yazım çalışmaları, TBMM’nin 18. döneminden bugüne kadar devam etmiş ve 
Meclisimiz “Türk Parlamento Tarihi” isimli eseri hazırlayarak demokrasi tarihimizin 
zenginliklerini gün ışığına çıkarmıştır.

Bu çalışmayı başlatan ve sürdüren önceki Meclis Başkanlarımızı şükranla 
anıyorum. Çalışmalarda yer alan bilim insanlarımıza, katkıda bulunan Meclis 
çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Yakın siyasi tarihimizi, parlamento geçmişimizi 
ve dolayısıyla millî siyaset hafızamızın önemli bir kısmını oluşturan bu eserin yararlı 
olmasını diliyorum.
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SUNUŞ

TBMM’nin tarihi, kuşkusuz Tanzimat Dönemi’nden ve 1839 tarihli TANZİMAT 
FERMANI’ndan günümüze yaşanan ve köklü bir geçmişe uzanan, anayasal ve 
kurumsal  gelişmelerin sonucudur. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı tebaasına tanınan 
“can,mal ve ırz dokunulmazlığı; adil ve herkesin gelirine orantılı vergi toplanması; 
askere alınmada adalet ve kuşkusuz bütün bu hakların Gayrimüslim ya da Müslim 
tüm Osmanlı vatandaşlarına eşit olarak tanınması” olarak özetleyebileceğimiz bu 
haklar, Osmanlı İmparatorluğu’nu anayasal bir yolculuğa çıkarmıştı.Öte yandan, bu 
haklarla donanmış modern devlet yönetimi ihtiyacı ve 1838’de kurulmuş bulunan 
danışma meclisi/kurulu “Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye”nin geçirdiği kurumsal 
değişim ve dönüşüm, 1868 yılında atamayla oluşan ancak, modern yasama işlevi 
gören “ŞÛRÂ-YI DEVLET/ DANIŞTAY”ı bir “proto-parlamento” yapısına 
kavuşturmuş bulunmaktaydı.  Bütün bunların yanısıra, Tanzimat ile birlikte doğan, 
basın organları , Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakültesi) gibi yeni eğitim 
kurumları ile sınırlı da olsa, filizlenen entelektüel ve bilimsel ortam, Osmanlı 
İmparatorluğu’nu Parlamenter bir meşrutiyet yoluna sokmuş bulunuyordu. Tanzimat 
Dönemi’nde yaşanan değişim, 1876’da ilk anayasamız, Kanun-ı Esasi’nin ilânıyla 
yeni bir dönemece girdi ki, bu TBMM’nin de öncülü sayılabilecek ve Avrupa 
Anakarasındaki ilk parlamentolardan birisi olan ilk parlamentomuz MECLİS-İ  
UMÛMÎ idi. Meclis-i Umûmî, Meclis-i Meb’ûsan ve Meclis-i Âyân’dan oluşan 
iki kanatlı yapısıyla, I. Meşrutiyet Dönemi olarak adlandırdığımız bu evrede, 
mutlakiyetten, meşrutıyete geçişi sağlayan en önemli kurum oldu. 1878’den sonra 
Osmanlı-Rus Savaşı’nın yarattığı gergin ortamda, Meclis-i Umûmî’nin kapatılarak 
ilk anayasamızın rafa kaldırılması, otoriter bir dönemle sonuçlandı. 24 Temmuz 
1908 tarihinde II. MEŞRUTİYET’in ilânı ve Kanun-ı Esasi’nin yeniden yürürlüğe 
konulması, parlamento tarihimiz açısından, bir yeniden doğuşa işaret etmekteydi. 

Gelişen tarihsel olaylar 23 Nisan 1920 tarihinde TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
DEVLETİ’nin doğuşu ile sonuçlanırken, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, yeni devletin kurucu unsuru olarak 
tarihimizdeki seçkin yerini bir kez daha ortaya koymaktaydı. TBMM’nin yeniden 
doğuşundan, bu eserin konusunu oluşturan 1961 KURUCU MECLİSİ’ne giden 
yolda, Türk Parlamentosu ve siyasal yaşamı istikrarlı bir biçimde, “çok partili 
parlamenter sistem” yolundaki ilerleyişini, 1930 Dünya Ekonomik Buhranı ya da 
II. Dünya Savaşı gibi olağanüstü olumsuz küresel gelişmelere rağmen, başarılı bir 
kararlılıkla sürdürmüştür.

27 Mayıs Askeri Müdahalesi’nden sonra ihtilal şartları gereği oluşturulan 
KURUCU MECLİS, Milli Birlik Komitesi’nin, yeni bir anayasa yapılması ve 
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sonrasında, çok partili parlamenter sisteme yeniden geçme kararı uyarınca, yeni 
anayasayı yapmak ve normal politik yaşama dönüşü hazırlamak üzere, Devlet 
Başkanı Cemal Gürsel’in 24 Haziran 1960 tarihinde toplanan Genel Kurul’un 
açılışında yaptığı konuşmasıyla yasama faaliyetine başladı.

KURUCU MECLİS, Milli Birlik Komitesi’nin yanısıra Cumhuriyet Halk 
Partisi Temsilcileri, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Temsilcileri, Kurucu Meclis 
Bakanlar Kurulu Üyeleri, Baro Temsilcileri, Basın Kuruluşlarının Temsilcileri, 
Devlet Başkanlığı Temsilcileri, Eski Muharipler Birliği Temsilcileri, Esnaf 
Teşekkülleri Temsilcileri, Gençlik Temsilcileri,  İşçi Sendikaları Temsilcileri, Odalar 
Temsilcileri, Öğretmen Teşekkülleri Temsilcileri, Tarım Teşekkülleri Temsilcileri, 
Üniversite Temsilcileri, Yargı Organları Temsilcileri ve İl Temsilcileri olmak 
üzere toplumun bütün katmanlarını oluşturan, grupların kendi içlerinde seçerek 
parlamentoya gönderdikleri, geniş katılımlı ve temsil niteliği taşıyan bir yasama 
organı olarak göze çarpar. Kurucu Meclis’in oluşumunda sınırlı sayıda Demokrat 
Partili temsilcinin bulunması eleştirilebilecek yönü olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kuşkusuz, KURUCU MECLİS’in bir diğer göze çarpan özelliği de dönemin üst 
düzey elit ya da seçkinlerinin bu mecliste yoğun bir şekilde yer almış olmasıdır ki, 
bu KURUCU MECLİS’in yasama etkinliklerinde yapılan müzakere ve görüşmelerde 
açıkça göze çarpan üstün bir özelliğidir.

KURUCU MECLİS’in yasama etkinlikleri içerisinde en önemlisi tartışmasız, 
yeni anayasanın hazırlanarak, halk oyuna sunulması ve Anayasa Mahkemesi ve 
Devlet Planlama Teşkilâtı gibi yeni, hukuk ve kalkınma organlarını öngörmüş 
olmasıdır. Anayasa Mahkemesi’nin kurulmasıyla, Türkiye’nin yargı bağımsızlığına 
sahip Avrupalı bir hukuk devleti olması yolunda, Kanun-ı Esasi’den sonra dev ve 
önemli bir adım daha atılmıştır.  Kurucu Meclis’in bir diğer tarihsel önemde adımı 
da dünyada “Soğuk Savaş”ın 1962 Küba Krizi’ne doğru giderek keskinleştiği 
bir ortamda, yurt kalkınmasına özel bir önem vermiş olmasıdır. Ereğli Demir 
Çelik Fabrikaları’nın kuruluşuna dair Kurucu Meclis müzakereleri bunu açıkça 
göstermektedir. 

Öte yandan, 1961 KURUCU MECLİSİ’nin yasama etkinliklerini ve meclisi 
oluşturan temsilci/milletvekillerinin resmi biyografilerinin ele alındığı böyle 
kapsamlı bir eserin oluşması, kuşkusuz pek çok kişinin çabalarıyla olmuştur. 

Bu çerçevede, en önemli aşama, “Türk Parlamento Tarihi Çalışma Grubunu” 
kurarak bizleri görevlendiren TBMM BAŞKANLIĞI’nın eseridir. Elinizdeki, 
Avrupa parlamentolarında da örnekleri görülen, eseri kaleme almış olarak, şahsım 
adına TBMM BAŞKANLIĞI’na Türk Parlamento tarihine yaptıkları katkılardan 
dolayı teşekkür ve saygılarımı arz ederim.

Ayrıca, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu Başkanı Sayın Prof. Dr. Hikmet 
ÖZDEMİR, bu çok kapsamlı eserler bütününün mimarı olarak, Türk Siyasal hayatı 
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üzerine geniş bilgisi, sabrı ve öngörülü tavrı ile büyük rol oynamış bulunmaktadır. 
Kendisine grubum ve şahsım adına teşekkürlerimi belirtmeden geçemeyeceğim.

Öte yandan, TBMM’nin ve Avrupa parlamentolarının en saygın 
kütüphanelerinden birisi olan, TBMM Kütüphanesi’nin Başkanı rahmetli, Sayın 
Dr. Tuncer YILMAZ Beye’de TBMM Tutanakların digital ortama aktarılarak 
verileştirilmesinde (Digitalisation) yaptığı önemli bilimsel çalışmalardan ötürü 
teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Özellikle belirtmem gerekir ki, bu araştırmanın ortaya çıkışında değerli 
meslektaşım tarihçi Prof. Dr. Recep Boztemur Bey’in de unutamayacağım katkıları 
olmuştur, kendisine teşekkür etmek benim için bir borçtur. Bütün bunların yanısıra, 
eserin kusur ve eksikliklerinin de şahsımdan kaynaklandığı kuşkusuzdur.

     ANKARA, 2015
     Prof. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU
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DÖNEM AÇILIŞI
1- Millî Birlik Komitesi tarafından 24 Haziran 1960 tarihinde toplanan 

Genel Kurul’un Açılışı
Millî Birlik Komitesi tarafından 24 Haziran 1960 tarihinde toplanan Genel 

Kurul’un 1 inci birleşiminde Türkiye Cumhuriyeti Devlet ve Millî Birlik Komitesi 
Başkanı, Başbakan Cemal Gürsel açış söylevini verdi. Ardından Türkiye Cumhuriyeti 
Milli Birlik Komitesi Başkanı ve üyeleri andiçti. And içenlerin isimleri; Acuner Ekrem, 
Akkoyunlu Fazıl, Aksoyoğlu Refet, Ataklı Mucip, Baştuğ İrfan, Baykal Rifat, Çelebi 
Emanullah, Er Ahmet, Erkanlı Orhan, Ersü Vehbi, Esin Numan, Gürsoytrak Suphi, 
Kabibay Orhan, Kaplan Kadri,  Kaplan Mustafa, Karaman Suphi, Karan Muzaffer, 
Karavelioğlu Kâmil, Köksal Osman, Köseoğlu Münir, Kuytak Fikret, Küçük Sami, 
Madanoğlû Cemal, Okan Sezai, Özdağ Muzaffer, Özdilek Fahri, Özgüneş Mehmet, 
Özgür Selâhattin, Özkaya Mehmet Şükran, Solmazer İrfan, Soyuyüce Şefik, Taşar 
Dündar, Tunçkanat Haydar, Türkeş Alparslan, Ulay Sıtkı, Yıldız Ahmet, Yurdakuler 
Muzaffer. İnkılâp hareketini başaranlar hakkındaki Bakanlar Kurulu kararına dair 
Başbakanlık tezkeresi sunuldu.1

T. C. Millî Birlik Komitesi’nin Genel Kurul Toplantısının 11 Temmuz 1960 
Pazartesi günü Osman Köksal başkanlığında toplanan 2 nci birleşiminde Türkiye 
Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi Bakanlar Kurulunun programı okundu. Türkiye 
Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi Başkanı, Başbakan Cemal Gürsel Başkanlık 
Kürsüsüne geldi ve oturumu açtı. Devlet Vekili Âmil Artus programı okudu2: 

Millî Birlik Komitesinin Sayın üyeleri: Anayasayı, insan haklarını ve Türk 
vatandaşlarının sahiboldukları hürriyetleri çiğniyerek, hukuk ve kanun dışı olmuş 
ve binaenaleyh gayrimeşru hale gelmiş olan iktidarı, işbaşından uzaklaştırarak 27 
Mayıs 1960 İnkılâbını başaran kahraman ve aydın silâhlı kuvvetlerinin, idareyi 
ele alır almaz, teşkil ettiği İnkılâp Hükümeti ile derhal işe koyulmuş, bir taraftan, 
memleketin içinde bulunduğu durumu tesbit etmeye çalışırken diğer taraftan, 
memleketin âcil meselelerine, şimdiye kadar alınan ve ilân edilen, tedbirlerle, çare 
bulmaya çalışmıştır. İnkılâp Hükümetimiz işe başlar başlamaz o derece âcil ve çok 
sayıda meselelerle karşılaşmıştır ki, vazife başında kalacağı müddet içinde, Devlet 
faaliyetlerinin taallûk ettiği çeşitli sahalarda çalışanlarının umumi istikametini ve 
çerçevesini gösterecek olan bir hükümet programı hazırlamasında biraz gecikmiş 
bulunmaktadır.

İnkılâp Hükümetimiz, biraz gecikmiş de olsa, bugün huzurunuza getirdiği 
program ile, vazifesini ifa ettiğine inanmaktadır. Vâki olan gecikmeyi, hâdiselerin 
kaçınılmaz bir neticesi olarak kabul buyurmanızı dilemektedir. 27 Mayıs 1960 
İnkılâbının esas hedefi, yurdumuzda demokratik nizamı bütün icapları, bütün 
müesseseleriyle, maddeten ve manen mümkün olan en kısa zamanda kurmaktır. Bu 
maksatla 27 Mayıs sabahından itibaren yeni bir Anayasanın hazırlanması için gerekli 

1  T.C. Millî Birlik Komitesi Genel Kurul Toplantısı, Cilt 1, Birleşim 1 (24 Haziran 1960), s. 1-3.

2  T.C. Millî Birlik Komitesi Genel Kurul Toplantısı, Cilt 1, Birleşim 2 (11 Temmuz 1960), s. 1-8.
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çalışmalara başlanmıştır. İkinci Cumhuriyetin Anayasası, ilmin ve geçmiş uzun 
yılların acı tecrübelerinin ışığı altında,memleketin mümtaz ilim adamlarının geceli 
gündüzlü çalışmaları ve memleket aydınlarının bu çalışmalara anketler vasıtasiyle 
katılmaları suretiyle hazırlanmaktadır. ‘Birleşmiş Milletler Anayasası, İnsan Hakları 
Beyannamesi, hukukprensipleri ve millî raftı ve ihtiyaçlardan doğmuş olan eski 
Anayasamız ile millî -gelenekler ve yurdumuzun özellikleri, yeni Anayasamız 
için alınan başlıca kaynakları teşkil etmektedir. Vatandaşların eşitliği, vicdan 
hürriyeti ve diğer bütün hürriyetlerin teminat altında bulundurulması ve taşıdığı 
fikir ve kanaatlerden dolayı veya mensubu bulunduğu siyasi teşekkül sebebiyle, 
hiç kimsenin her hangi bir tazyik ve tecavüze mâruz bırakılmaması için mukaddes 
gayelerimizden biri olarak kalacaktır.Vatandaşın hür iradesini tam bir şekilde 
aksettirebilecek bir seçim mekanizması kuracak olan yeni Seçim Kanunu üzerinde 
de ilim adamlarımız çalışmaktadırlar.Adalet işleri: «Adalet ülkenin temelidir.» sözü 
bağlıca düsturumuzdur. Müstakil mahkeme, teminatlı hâkim bu düsturun tahakkuk 
vasıtasıdır. Yurdumuz, ilhamını sadece kanunlar ve hukuk prensiplerinden ve 
vicdanından alan hâkimlerin ülkesi olacaktır. Türk mahkemeleri, hiçbir kuvvetin 
müdahale edemiyeceği, yalnız ve yalnız adaletin, her türlü gölge ve şüpheden uzak 
bir adaletin tecelli ettiği mukaddes bir yer olacaktır. Millî Savunma işleri: İnkılâp 
Hükümeti, tarih boyunca büyük harfler ve büyük olaylar içinde şan ve şerefle geçmiş 
olan Türk Silâhlı Kuvvetlerini, Devletimizin bütünlüğü ve vatan topraklarının 
tecavüze karşı korunması bakımından, esas teminat olarak kabul etmektedir. Güven 
ve öğünerek belirtmek isteriz ki, milletin özü olan ordularımız, içten ve dıştan millete 
yönelecek her çeşit düşmanca hareketleri ezecek kudrettedir. Millî Savunmamızın 
daha çok kuvvet kazanması ve gelişmesi için, Hükümetimiz en modern vasıtaları 
sağlamak ve insan gücünden ilmî olarak ve âzami şekilde faydalanmak kararındadır.

Bu konuda çalışmalara hızla devam edilmekte olup, gerekli kanun teklifleri 
huzurlarınıza sunulacaktır. Subay, astsubay ve erlerimizin daha iyi bakılmaları 
ve yaşama seviyelerinin daha yüksek bir hale getirilmesi için önemle gayret sarf 
edilmektedir. Silâhlı kuvvetlerimizin geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda 
müttefiklerimizin destek ve yardımlarını almaktayız. Bu yardımları gayet plânlı ve 
en iyi bir şekilde kullanmak, esas hedeflerimizden biridir.

Dış politikamızı: Dış politikada, İnkılâp Hükümetimizin, vazife başında 
bulunduğu müddetçe, takibedeceği siyasetin ana hatları, daha 27 Mayıs 1960 
sabahının ilk saatlerinden itibaren Türkiye radyoları ile, memleket umumi efkârına ve 
bütün cihana ilân edilen prensiplere dayanmaktadır. Dış siyaset alanındaki gayemiz, 
her şeyden evvel Türk Milletine karşı gösterilen hürmet ve itimada uygun bir siyaset 
takib etmektir.Türkiye kimseye karşı düşmanlık hisler beslemez.Uzatılan her dost 
eli sıkar. Kendisine karşı gösterilen hakiki ve samimî dostluğa, aynen mukabele 
eder.İnsanlığın bugün karşılaştığı en önemli mesele, âdil, devamlı ve sağlam bir 
barışın kurulmasıdır. Böyle bir barışın kurulması ancak devletlerin bağımsızlıklarına 
saygı göstermek ve milletlerin hürriyet ve istikrar içinde refah ve terâkki yolunda 
ilerlemelerine imkân vermek suretiyle kabildir. Sağlam bir dünya barışının 
kurulmasına engel olan anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak ve bu şansı mümkün 
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kılacak zemini hazırlamak makasadiyle sarf edilmekte olan gayretleri Türkiye 
büyük ve yakın ilgi ile takibetmektedir. Bu gayretlerin başarı ile sonuçlanması için 
Hükümetimiz mevcut vecibeleri dairesinde, kendisine düşen vazifeyi yapmaktan 
hiçbir zaman geri kalmayacaktır.Türkiye’nin bu gayelere erişmek için sarfettiği 
gayretlerde dayanağı, Birleşmiş Milletler ile NATO ve CENTO ittifaklarıdır. 
NATO, hür ve müstakil yaşamak ve insanlığın ve medeniyetin gerçek prensiplerini 
savunmak azminde bulunan Batı memleketlerinin Birleşmiş Milletler Anayasasına 
uygun olarak kurdukları bir savunma teşkilâtıdır. Eski ve kuvvetli bağlarla bağlı 
bulunduğumuz ve Atatürk inkılâpları neticesinde kendilerine daha da yaklaşmış 
olduğumuz bu dost ve müttefik memleketlerle münasebetlerimizi her sahada eşitlik 
ve egemenlik esasları dairesinde yürütmek ve geliştirmek dış riyasetimizin başlıca 
prensiplerindendir. NATO müttefiklerimizden bahsederken Amerika Birleşik 
Devletleri ile olan samimî ve ileri dostluk bağlarımıza işaret etmemek mümkün 
değildir. Başkan Eisenhower’in Türkiye Devlet ve Hükümet Başkanına gönderdiği 
mesajında belirtilen bu dostluğun karşılıklı gayretler sayesinde ve müşterek 
menfaatlerimiz istikametinde daha da inkişaf etmesi için elden gelenin yapılacağı 
tabiîdir. Türkiye, NATO’ya ve bu camiaya mensup memleketlere bağlı olduğu 
kadar CENTO’ya ve CENTO memleketlerine de bağlıdır. CENTO, yine Birleşmiş 
Milletler Anayasasına uygun olarak Orta - Doğu’da barış, güvenlik ve ilerlemeyi 
sağlamak üzere meydana getirilen bir savunma teşkilâtıdır. Dost ve müttefik 
Yunanistan ile olan münasebetlerimize de işaret etmek isteriz. Bu münasebetlerin 
Kıbrıs meselesinin hallinden sonra ananevi bağlarımıza ve müşterek menfaatlerimize 
uygun olarak  geliştiğini memnuniyetle müşahede ve bu gelişmenin ileride daha 
da kuvvet bulmasını samimiyetle temenni etmekteyiz. Kıbrıs’taki cemaatimizin 
haklarının ve menfaatlerinin korunmasına ve Kıbrıslı soydaşlarımızın istikbalinin 
teminat altına alınmasına imkân verecek olan Zürih ve Londra Anlaşmaların nihai 
tekemmül safhasına ulaşmaktayız. Kıbrıslı soydaşlarımızın Kıbrıs Cumhuriyeti 
bünyesinde milletimizden ve Hükümetimizden daima görecekleri yakın alâka ve 
muhabbetle yürekleri ferah ve başları dik olarak şeref ve vekarla vazifelerini yerine 
getireceklerine, mesuliyetlerini alacaklarına ve refah ve saadet içinde yükselip 
ilerliyeceklerine inanıyoruz. Türkiye için büyük önem taşıyan Balkan bölgesinin 
mühim bir unsuru olan Yugoslavya ile  mevcut münasebetlerimizi ahdî bağlarımız 
çerçevesinde müşterek menfaatlerimize uygun olarak geliştirmek temennisindeyiz. 
Üyesi olduğumuz Avrupa Konseyini bilhassa zikretmek isteriz. Bilindiği gibi bu 
teşekkülün amacı, üyelerinin sosyal ve iktisadi gelişmelerine çalışmak suretiyle 
müştereken bağlı bulundukları ülkü ve prensipleri korumak ve aralarında bu yolda 
sıkı bir iş birliğini gerçekleştirmektir. Avrupa Konseyinin dayandığı ana prensip, 
her şahsın insan haklarından ve ana hürriyetlerinden faydalanmasını sağlamaktır. 
Konseyin bundan sonraki çalışmalarına da faal bir şekilde katılmak bizim için 
şerefli ve zevkli bir vazife olacaktır. Türkiye, mensup bulunduğu ittifaklar haricinde 
kalan devletler ile de münasebetlerini Birleşmiş Milletler prensiplerine uygun 
olarak ve giriştiği taahhütler çerçevesinde geliştirmek azmindedir. Bilhassa Orta ve 
Yakın-Doğu memleketlerine karşı alâka ve yakınlık duymaktadır. Bu arada Arap 
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memleketlerinin hürriyet ve istiklâl içinde refah yolunda ilerlemelerine devam 
etmelerini kuvvetle arzu etmekteyiz. Bu münasebetle şunu da belirtmek isteriz ki, B. 
A. C. ve Irak ile mevcut ananevi dostluk bağlarımızın daha kuvvetlenmesi hususunda 
bu iki konuşumuzla karşılıklı anlayış içinde bulunduğumuzu görmekten büyük bir 
memnuniyet duymaktayım. Diğer komşu memleketler, bu arada hususiyle büyük 
kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile münasebetlerimizi karşılıklı saygı esasına  
müstenit iyi komşuluk çerçevesinde ilerletmeyi samimiyetle arzu etmekteyiz. Ancak 
dünyada istikrar ve barışın kurulması ve gerginliğin izalesi yolunda sarf edilegelen 
gayretlerin semere vermesi ile bu arzumuzun tahakkuku kolaylaşmış olacaktır. 
Bütün milletlerin, barış ve huzur içinde bağımsızlıklarına kavuşmaları Türkiye’nin 
en fazla değer verdiği ülkülerden biridir. Bu itibarla, henüz bu amaca ulaşmamış olan 
memleketlerin karşılıklı anlaşmalar yoliyle gayelerinin barış içinde gerçekleşmesini 
görmekten ancak memnun olacağız. Bu arada nazarımızı bilhassa Afrika kıtasına 
çevirmek isteriz. Bâzıları ile daha yakından siyasi münasebetler kurduğumuz Afrika 
memleketlerinin refah ve huzur içinde gelişmeleri en halisane temennimizdir.

Dünya medeniyetinin ilerlemesine büyük hizmetlerde bulunmuş olan Uzak - Doğu 
memleketlerine karşı en kalbî hislerle meşbu bulunmaktayız. Bu memleketlerle olan 
münasebetlerimizin de her sahada gittikçe artan bir hızla gelişmelerini samimî olarak 
dilemekteyiz. Milletlerarası siyaset alanında tesir ve nüfuzları gittikçe artan Lâtin 
Amerika memleketleri ile münasebetlerimizin dostluk ve karşılıklı hürmet havası 
içinde gelişmesine de büyük bir önem atfetmeyi hakiki menfaatimizin icabatından 
saymaktayız. Aynı alâkayı, bize coğrafi bakımdan uzak olmakla, beraber siyasi  görüş 
ve gaye bakımından pek çok hususlarda yakın bulunan Britanya Milletler Camiasına 
mensup diğer memleketlere de göstermek kararındayız.

Sayın arkadaşlar, İnkılâp Hükümetimizin vazife başında kaldığı müddetçe, 
takibedeceği malî ve iktisadi politikanın temel prensipleri ve umumi istikametleri de 
şunlardır : Devlet bütçesinden başlıyarak, katma özel idare ve belediye bütçelerinde, 
bütçe samimiyeti ve hakiki bütçe denkliği temin edilecektir. Bütçe ihtiyaçlarını, 
emisyon yolu ile karşılamak usulüne son verilecektir. Âmme gelirlerinin tasarruflu 
şekilde ve memleket ihtiyaçlarının zaruri kıldığı mevzularda kullanılmasına, titizlikle 
riayet olunacaktır. Hazine imkânlarının,sağlam malî kaynaklarla takviyesi suretiyle, 
ödemelerin zamanında ve  herhangi bir gecikmeye uğramadan yapılması sağlanacaktır.
Ticaret politikamız, istikrar programımızın temel prensiplerine istinad edecektir. Dış 
ticaretimizde dünya fiyat seviyesine intibak edebilmek;mal arzının çoğaltılması ve 
bu suretle fiyat yüksekliklerine sebebiyet vermeden dış ticarette de serbest bir nizam 
ve fiyatlarda istikrarın temadi ettirilmesi, çalışmalarımızın başlı hedefleri olacaktır.
Dış ticaret politikamızın esasları da muvazeneli bir iktisat nizamının icaplarına, 
uygun olacak ve bu nizamı takviye eyliyecektir.İnkılâp Hükümetimiz, dış ticaret 
politikasını aleniyet ve umumiyet prensiplerine istinad ettirecektir. Memleketimizin 
imkânlarından bütün müteşebbisler eşit şartlarla faydalanacaklardır. Kararname, 
sirküler ve tebliğler dışında hiçbir muameleye imkân verilmiyecektir.
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Hususi tahsislere, takas anlaşmalarına, çeşitli yollarla tahakkuk ettirilen rüçhan  
muamelelere asla yer ve imkân bırakılmayacaktır. Bu kabîl mevcut muamelelerin 
tasfiyesi tahakkuk ettirilecektir. Dış ticaretimizi, mümkün olduğu nisbette, serbest 
mübadele rejimine intikal ettire bilmek için her türlü gayret sarf edilecektir. 
Hükümetimiz ihracatımızın artırılması için kısa ve uzun vadeli çalışmalara, başlamış 
bulunmaktadır.Dahilde müstakar bir fiyat nizamının kurulması, yeni bir takım 
mallarımız için yeni dış pazarlar bulunmasına yol açacaktır.İhracatın teşviki için 
kredi dağılışı gözden geçirilmiş ve ihracatçı tüccara, dolayısiyle müstahsıla, ihracatın 
aksamadan gelişmesi için gerekli kredilerin temini imkânları hazırlanmıştır.Uzun 
vadeli olarak ihracatın teşviki için bir (ihracatı geliştirme merkezi) kurulmuştur.

Dış yardımlarla da takviye edilecek olan bu araştırma organı yabancı ve yerli 
mütehassıslarımızın işbirliği ile ihracatımızın artırılması için lüzumlu ilmî ve tatbiki 
çalışmaları yapacaktır. İthalâtımız mer’i kota sistemine göre devam edecektir. 
Kotalar daima ekonominin hakiki ihtiyaçlarına intibak ettirilecektir. Bu maksatla, 
başta, liberasyon olmak üzere, otomatik tahsis ve global tahsis listeleri hakiki 
ihtiyaçlara göre hazırlanacaktır. İthalâtımızda hedef, liberasyon nisbetini mümkün 
olduğu kadar yükseltmektir. Bugünki tatbikatımız Avrupa İktisadi İş (Birliği 
Teşkilatının (OECE’nin) liberasyon kotuna intibak ettirilecektir. Umumiyetle 
Türkiye’den kaçırılmış sermayelerle finanse edilen ve esasen çok ağır bir faiz yükü 
altında bulunan, millî ekonomiyi devamlı olarak borç altında bırakan ve ancak kredi 
kombinezonlarını başaranlara tek taraflı olarak ticaret yayıma, imkânlarını veren 
kısa vadeli kredili ithalât durdurulacaktır. Çeşitli suiistimallere yol açan ve döviz 
kaçakçılığına prim vermekten ibaret bulunan muvakkat rejime müstenit bedelsiz 
ithalâta ve diğer muhtelif adlarla aynı maksadın elde edilmesine imkân veren çeşitli 
ithalât sistemlerine nihayet verilecek ve sureti katiyede bu kabil tatbikata, meydan 
verilmiyecektir.

İç ticaretimizde istikrar programlarının icapları ve muvazeneli bir iktisat 
düzeninin neticesi olarak, fiyat tahditlerine, kanun yoliyle ve cebirle, iktisadi 
müdahalelere imkân kalmıyacaktır. Vatandaşın geçiminin, ihtikâr yollariyla tahdit 
ve tazyik altında bulundurulması, Millî Korunma kanunlariyle değil, iktisadi 
tedbirler ile önlenecektir. Milletlerarası teşekküllerle münasebetlerimiz ve serbest 
mübadele nizamı içindeki faaliyetlerimiz takviye olunacaktır.(OEOE) Avrupa 
İktisadi İş Birliği ve (APA) Avrupa Para Birliği muvacehesindeki vecibelerimizi 
yerine getirtmeye devam edeceğiz. Yeni ticaret politikamızın esasları, istikrar 
programımızın tahakkuk ettirilmesi (OEOE)Avrupa, İktisadi İş Birliği Teşkilâtına 
ve (APA) Avrupa Para Birliğine olan taahhütlerimizin yerine getirilmesi imkânlarını 
verecektir. (GATT) Ticaret Genel Anlaşması ile olan münasebetlerimiz, ahdî 
mükellefiyetlerimiz yerine getirilmekte devam edecektir. Müşterek Pazara katılmak 
için başlamış bulunan çalışmalara devam etmekteyiz. Müşterek pazar organlariyle 
müzakerelere kısa zamanda tekrar başlanacaktır. Hükümetimizin yeni iktisadi, 
ticari ve malî politikası iktisadi bünyemizde yapılmakta olan şümullü reformlar, 
Müşterek Pazara iltihakımızı kolaylaştıracak unsurlardır. Süratle kalkınmamızı 
temin edecek, yeni kurulmakta olan sanayiimizin himayesini mümkün kılacak ve 
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fakat aynı zamanda müşterek pazar anlaşmasının mükellefiyetlerine de tedricen 
intikal etmemizi sağlıyacak esasların, Müşterek Pazar Devletleri ile birlikte tesbitine 
çalışılacaktır. Hükümetimiz yabancı sermaye yatırımlarını en sıhhatli dış yardım 
kaynağı telâkki etmektedir. Bu bakımdan, yabancı sermayeyi teşvik için gayret sarf 
edilecek ve Türkiye’deki yatırım imkânlarını, yabancı sermayedarlara tanıtmak 
üzere lüzumlu teşkilâtın kurulmasına çalışılacaktır. Memleketimiz ekonomisinin 
âcil ıslahat tedbirleri bekliyen bir köşesi de, İktisadi Devlet Teşekkülleri dediğimiz 
Devlet sermayesi veya onun iştiraki ile kurulmuş olan teşebbüslerdir. Bu teşebbüsler, 
uzun müddet, iç politika mülâhazaları ile gayriiktisadı Devlet teşebbüsleri haline 
sokulmuşlardır. Bu teşebbüsle mümkün olan en kısa zamanda, malî muvazeneye 
kavuşturmak, idare ve murakabelerini müessir bir nizam içerisine almak, ilk 
işlerimizden olacaktır. İktisadi Devlet Teşekküllerinin bünyelerinin takviyesi, 
Merkez Bankasına olan borçlarının konsolide edilerek vadeli bir tediye plânına 
bağlanması; zaruret halini almıştır. Bu meyanda sermaye durumlarının ıslahı, 
mevcutlarının yeniden değerlendirilmesi, masraf ve maliyet unsurlarının ciddî bir 
tetkika tâbi tutularak ıslahı icabetmektedir. İktisadi Devlet Teşekküllerinin, bundan 
sonra, yatırım ihtiyaçları için Merkez Bankası kaynaklarına müracaat edememeleri 
ve bu suretle enflâsyon kaynaklarından, en mühimminin katı olarak kurutulması, 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve duracağımız bir husus olacaktır.Devlet 
bütçesinin tam bir denkliğe kavuşması, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım 
ihtiyaçları için Merkez Bankası kaynaklarına müracaat imkânlarından katî surette 
mahrum bırakılması suretiyle, on yıldan beri Türk ekonomisinin bünyesini kemiren, 
büyük kütlelerin sefaletini hazırlıyan enflâsyonun olacağına kaani bulunmaktayız.
Memleketimizde, ekonomimizin muhtaç olduğu, sermaye ve para piyasalarının 
vücut bulması için gerekli şartların yaratılması, son derece ehemmiyet arz etmektedir. 
Millî gelirimizden tasarrufa ayrılacak kısmın büyümesi için faiz hadlerinin iktisadi 
şartlara ve diğer icaplara göre ayarlanması ve diğer teşvik unsurlarından istifade 
edilmesi, bankalarımız tarafından açılacak kredilerin Türk ekonomisi için verimli 
olacak sahalara tevcihi, üzerinde durduğumuz ve duracağımız meseleler arasındadır. 
Dış borçlarımız, İnkılâp Hükümetimizi en çok düşündüren mevzulardan biridir. Bir 
taraftan vecibelerimizi yerine getirmekte âzami gayret sarf ederken, diğer atraftan 
da önümüzdeki yılların tediye külfetlerini artırmamak, başlıca kaygılarımızdan 
olacaktır. Paramızın, on yıl devam eden basiretsiz iktisadi ve malî politikanın neticesi 
olarak, geçirdiği ağır devalüasyon sonunda, bugün haiz olduğu iç ve dış kıymeti 
korumak iktisadi ve malî politikamıza hâkim olan, başlıca davamızdır. Sarahaten 
belirtmek isteriz ki, iç piyasada sağlanacak fiyat istikrarı suretiyle paramızın iç değeri 
mahfuz tutulacak, yabancı paralara karşı olan bugünkü değeri üzerinde, her hangi 
bir değişiklik yapılmıyacaktır. İnkılâp hükümetiniz hakiki bir iktisadi refahı ancak, 
kıymeti müstakar bir Türk parası ile tahakkuk edebileceği inancındadır. İnkılâp 
Hükümetinizi meşgul eden meselelerden birisi de yatırımlar mevzuudur Memeleket 
iktisadiyatının ahenkli bir surette gelişmesi ve halkımızın tüm olarak, hakiki refaha 
doğru ilerliyebilmesi için, yatırımları şahsi, indî ve iç politika mülâhazalarından 
kurtarıp rasyonel ve plânlı bir temel üzerine oturtmak, çok ehemmiyet verdiğimiz bir 
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esastır. Bu maksatla, pek yakında, bir İktisadi Plânlama Dairesinin kuruluş Kanunu 
yüksek tetkik ve tasviplerinize sunulacaktır. Hükümetiniz hususi teşebbüse ayrı bir 
önem vermektedir. 

Binaenaleyh hususi teşebbüsü teşvik ve geliştirmek için gerekli tedbirleri 
bundan böyle de almak kararındadır. Ziraat, sanayi, ulaştırma, bayındırlık ve imar 
işlerimiz, umumi bir kalkınma plânı çerçevesi içine alınacaktır. Her sene takriben bir 
milyona yankın bir nispette çoğalan nüfuzumuzun iaşesini ve ihracatımızın yüzde 
doksanını teşkil eden döviz melihalarımızın genişletilmesini teminen zirai istihsalin 
artırılması, mahsullerin evsafının ıslahı ehemmiyetle ele alınacaktır. Lüzumlu ilmî 
ve fennî alâkayı görmemesi sebebiyle harabiyeti önlenememiş orman varlığımızın 
korunması, bunlardan rasyonel bir işletme sonunda daha yüksek hâsıla alınması 
imkânları  üzerinde titizlikle durulacaktır.

Çeşitli âmil ve tesirler altında erozyon yüzünden geniş kayıplara uğramış 
ve uğramakta olan toprak servetimizin muhafazasına, suların tanzimine ve bu 
kaynaklardan faydalanılmasına çalışılacaktır. Millî ekonominin temelini teşkil eden 
köylü ve çiftçi vatandaşların yaşama şartlarını ıslah ve gelirini artırmak yolunda her 
türlü gayretler sarf olunacaktır. Hususi sanayi sektörünün rantabl olarak talepleri 
desteklenecek, kaliteli mal imali gaye ittihaz olunarak kalite düşüklükleriyle şiddet ve 
hassasiyetle mücadele edilecek, sanayi için zaruri olan standartlara büyük ehemmiyet 
verilecektir. Ulaştırma : Âmme hizmeti olan ulaştırma teşkilâtında ;semereli çalışma, 
halka hakiki hizmet, kendi kendine yeterli idare, fuzuli masraf ve lüksten azade 
mesai esası prensib olacaktır. Bayındırlık sahasında :Taşkından korunma, yeraltı ve 
yerüstü  sulariyle sulama, yol, demiryolu, liman gibi çeşitli bayındırlık hizmetinde 
zirai istihsali artırma, emniyetli, süratlerinde, zirai istihsali artırma, emniyetli, süratli 
ve ucuz nakliye ile  maliyeti düşürme, sosyal, idari ve sıhhi gelişmeyi teşvik etme 
gibi faaliyetlerimiz bütün gayretlerimizle artırılacaktır.Şehir ve kasabalarımızın 
imar plânlarının hazırlanmasında ve belediyelere yapılacak kredi yardımlarında, 
her türlü tesir ve tazyiklerin  dışında, yalnız ihtiyaç derece ve ehemmiyetleri göz 
önüne alınarak, imkânlar dâhilinde bir sıra takib edilecektir. Memleketin muhtaç 
bulunduğu sıhhi ve ucuz mesken mevzuunda, da gerekli çalışmalara devam 
edilmektedir. Mesken kredisi mevzuunda da hakikaten meskene muhtaç kimselere 
müteveccih en âdilâne bir mesken kredisi tatbiki yolunda tedbirler alınmaktadır. 
Topraksız ve toprağı kifayetsiz çiftçiye tevzii gereken halklarının her türlü mâni ve 
haksız tesirlerden kurtarılarak süratle ve âdilâne tevziine çalışılmaktadır. Gümrük 
Tarife Listemizi Avrupa İktisadi İş Birliği camiasına dâhil memleketlerle birlikte 
kabul ettiğimiz 1955 Bruxelle listesi haline getirmek üzere yapılan çalışmalara 
devam edilecektir. Tekel meseleleri ise zirai ve ticari politikamıza muvazi olarak 
tanzim ve tütün ve çay ziraati üzerinde önemle durulacaktır. İş ve işçi meselelerimiz, 
sosyal adalet ve insan hakları ve hürriyetleri üzerine dayanmaktadır. Adil ve insani 
çalışma şartları, hür ve bağımsız sendikacılık, bütün icaplariyle ve demokratik bir 
düzene uygun, kolektif müzakere sistemi, iktisadi imkânlara ahenk halinde gelişen 
müessir bir sosyal güvenlik rejimi, İnkılâp Hükümetimizin üzerinde durduğu başlıca 
konulardandır. Millî Eğitim dâvası, baş davalarımızdandır. Demokrasinin kökleşmesi, 
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soysuzlaşmamasının teminatı, özlenen iktisadi refahın tahakkuku, büyük kütlelerin, 
yeni yetişen nesillerin millî eğitimden en geniş ölçüde faydalanmasına bağlıdır. Millî 
Eğitim teşkilât ve programlarımızı, bugünkü istikrarsız halinden kurtarmak, en acele 
işlerimiz arasındadır. Maarifimizin muhtac olduğu nizam içinde ve belli metodlarla 
çalışan medenî ve millî bir müessese haline getirmeye matuf olmak üzere, gerekli 
inceleme ve araştırmalara başlamak, gelecek iktidarlara bu istikamette hazırlıklar 
bırakmak, başlıca arzularımızdandır. Millî Eğitimi durgun halinden çıkarıp yapıcı 
ve başarıcı bir vasfa ulaştırmak amacımızdır. Vatandaşlarımızın Anayasamızla sahib 
oldukları din ve vicdan hürriyetlerini hiçbir engelle karşılaşmadan kullanmalarını, 
yani ibadetlerini tam bir hürriyet içinde yapabilmelerini sağlamak hedefimizdir. 
Ancak dinin uluhiyetini gölgelendirecek istismardan korunması önemle göz önünde 
tutulacaktır.

Vazifede bulunduğumuz müddetçe sağlık hizmetlerimizi halk hizmetinde 
daha faydalı kılmak, önem verdiğimiz bir husus olacaktır. Hükümetimizin sağlık 
dâvasında ön plânda ele alacağı hususlar şunlardır : A) Sağlık personelinin 
durumunun halli, B) Mahrumiyet bölgelerinin, ihtiyacının sağlanması, C) Koruyucu 
hekimliğin ve bilhassa köy sağlığı dâvasının sağlam prensiplere bağlanması, D) 
Yüksek ihtisas hastanelerinin teşkili. Hür basın, kurulacak İkinci Cumhuriyetin 
başlıca mesnetlerinden biridir. Demokraside ileri merhalelere ulaşmış Garp âleminin 
basın hürriyeti anlayışı ve basın kanunları, bizim anlayışımız ve kanunlarımız 
olacaktır. Radyo,halk hizmetinde, olan bitenden halkımızı günügününe haberdar 
eden, onun kültür seviyesini yükselten ve bunların yanında, bir partinin veya bir 
menfaat zümresinin değil, bütün Türk Milletinin malı olan, Türk Devletinin sesini 
duyuran bir müessese olacaktır.Vatandaşlar arasında fark gözetmiyen, onların 
siyasi kanaatlerinden dolayı farklı muamele yapmayan tarafsız bir idarenin 
kurulması, çok ehemmiyet atfettiğimiz bir meseledir. 10 yıl müddetle memleketin 
bünyesinde kanayan bir yara hâlini almış olan partizan bir idarenin tasfiyesi ve 
idarenin bu milletten bir daha nüksetmiyecek şekilde kurtarılması, demokrasimizin 
soysuzlaşmaması için gerekli önemli şartlardan birisidir.İnkılâp Hükümetimizin 
bu istikamette gerekli kanuni tedbirleri daha ilk gününden itibaren almaktadır ve 
alacaktır. Vazifede bulunduğumuz müddetçe İkinci Cumhuriyet ile, kurulacak olan 
yeni Türk demokrasisinin, sağlam ve hiçbir kimse veya zümrenin tasallutuna mâruz 
kalmıyacak kudret ve selâbette olmasını temin etmek, 27 Mayıs İnkılâp hareketinin 
ve İnkılâp Hükümetimizin maddeten ve manen mümkün olan en kısa zamanda 
ulaşmak istediği bir hedef olmakta devam  etmektedir. Hepinizi saygı ile selâmlarım.

BAŞKAN —- Hükümet programının okunması bitmiştir.
Oturumu kapatıyorum.
Kapanma saati : 17.10
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II- YASAMA ETKİNLİKLERİ
1- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk 

Cumhuriyeti Hükümeti arasında 22 Eylül 1960 tarihinde Ankara’da imzalanan 
Veteriner Sözleşmesinin tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Kurucu Meclis 
Dışişleri Komisyonu raporu Tasarının tümü hakkında söz istiyen olmadığı için 
maddelere geçildi, tasarının Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 22 Eylül 1960 tarihinde 
Ankara’da imzalanan Veteriner Sözleşmesi tasdik edildi.3

2- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun muaddel 
64 üncü maddesi ile aynı kanunun 65 inci maddesine birer fıkra ve 6306 sayılı 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı Mucip Ataklı’nın 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun muaddel 64 üncü 
maddesi ile aynı kanunun 65 inci maddesine birer fıkra ve 6306 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve İktisat Komisyonu raporu, 
Millî Birlik Komitesinin Genel Kurulunun 1 Eylül 1960 tarihinde toplanan 3 
üncü birleşiminde görüşüldü.4

Kanun teklifinin gerekçesi, uçak ve denizaltılarda görevli olanların daha evvel 
yapılan zamdan faydalanamamaları nedeniyle, bu kişilere bir zam getirme amacını 
belirtiyordu. 11 Ağustos 1325 tarih ve 143 sayılı Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 
24, 25 ve 26 ncı maddelerinde «Askerî hizmetlerini veya kendilerinle tevdi edilen 
vazifeyi ifa ettikleri sırada bir ceriha veya maraza müptelâ olanlarla harb ve sefer 
esnasında veya hizmetlerini ifa ederlerken zahirî bir sebep, vazifenin meşakkati 
veya hava ve iklim sebebiyle askerlik vazifelerini yapmaya muktedir olamayan 
bilûmum eşhas» demek suretiyle, malûller arasında bir tefrik yapılmadığı müşahede 
olunduğu gibi 13 Aralık 19119 tarihli bir Kararname ile de malûller arasında hiçbir 
tefrik yapılmaksızın eşit miktarda tahsilat verilmişti. Keza, 23.11.1934 tarih ve 551 
sayılı Bilûmum Askerî Malûllerin Terfihi Hakkındaki Kanunun birinci maddesiyle 
fevkalade tahsilat olarak, maluliyet derecelerine göre subaylara ayda 20, 50 lira küçük 
zabit ve erata da 10, 25, beş ve altıncı derecedeki malûllere de bir defaya mahsus 
olmak üzere 200 lira değerinde arazi verilmesi kabul edilmişti. Maluliyet derecelerine 
göre, % 40 - 90 arasında bir zam yapılmasını temin maksadıyla 1930 yılında meriyete 
giren 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaütlük Kanunu da, harb ve vazife malûlleri 
arasında bir ayırım gözetmemişti. 1938 yılında yürürlüğe giren 3485 ve 3486 sayılı 
kanunlarla, her hangi bir vazife maksadıyla uçuş yapan uçak veya dalış yapan 
denizaltıda bulunup da malûl olan vazifelilerden subaylara bir üst dereceden, erden 
gedikliye kadar olanlara teğmen ve başgediklilere ise üstteğmen maaşı üzerinden 
maluliyet maaşı bağlanması esası kabul edilmişti. 3485 sayılı Kanunun, 4334 sayılı 
Kanunla değiştirilen 14 üncü maddesi ile 3486 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde 
bahsedilen hava ve deniz kuvvetleri mensuplarının, hangi hallerde şehit sayılacağı 
ve 29 Ocak 4939 tarihli ve 927 sayılı Tefsirin şümulüne gireceği, Büyük Millet 

3  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, Birleşim 10, (29 Mart 1961)s. 22-23.

4  T.C. Millî Birlik Komitesi Genel Kurul Toplantısı, Cilt 1, Birleşim 3 (1 Eylül 1960), s. 2-7.
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Meclisinin 1651 sayılı Kararında belirtilmiş ve bunların yetimlerine de % 30 -100 
zam yapılmıştı. 1948 tarih ve 5107 sayılı Kanunun birinci maddesindeki «harb malûlü 
bulunan subay ve askerî memurlardan harbde fiilen ateş altında veya harekât sahasında 
veyahut bu sahaya giriş esnasında her hasisi bir sebeple malûl olmuş bulunanlara...» 
ifade tarzıyla ve bunlara % 50 zam yapılması esasını kabul ederek vazife mâlûlleriyle 
harp malûlleri arasında ilk tefrik burada yapılmıştı. 8.6.1949 tarihinde kabul edilen 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun tedvini sırasında nefi 
Hazine mülâhazasıyla hareket edilerek, malûller (âdi malûl, vazife malûlü ve harb 
malûlü olmak üzere) üç katagoride mütalâa edilmişti. Vazife malûllerinin 30 seneden 
az olan hizmet müddetleri 30 sene olarak kabul edilmiş, daha fazla hizmeti olanların, 
fiilî ve itibari hizmet müddetleri toplamı üzerinden hesaplanmış ve bunların maluliyet 
derecelerine göre maaşlarına % 15 - 60 nispetinde zam yapılmıştı.

Ancak yapılan hata anlaşılarak, tashih maksadiyle 2 Mart 11954 tarihinde 
neşredilen 6306 sayılı Kanunla, 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesine bir (D) 
fıkrası eklenmiş, bu fıkra ile «hazarda ve fevkalâde hallerde emir veya vazife ile 
uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle vazifeli olarak 
tayyarede bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleri ile ve yine emir 
ve vazife ile dalış yapan dalgıçlarla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirde 
vazifeli olarak ve denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan…» harb 
malûlü sayılmış ve 1.1.1950 tarihinden sonra aynı sebep ve tesirlerle malûl kalan ve 
şehit olanlara da bu kanun hükmünün tatbiki ifade edilmiş olduğu halde, havacılık ve 
denizaltıcılığın nispeten daha az gelişmiş bulunduğu 1950 yılından evvelki devirlerde 
çalışan ve şartlarla malûl olanlara bu zamdan faydalanma imkânı verilmemişti. 
Bu kanun teklifi bunu sağlamak amacını güdüyordu. Bunlara bu imkân tanındığı 
takdirde, bütçeye ancak 500 000 lira kadar cüzi bir külfet tahmil yüklüyordu. Aynı 
kanunun 64 üncü maddesiyle harb malûllerinin maluliyet derecelerine göre subaylara 
ayda 75 - 250, erlere 20 - 60 lira zam yapılmıştır. Bu durumda bir harb malûlü ile 
aynı derecedeki bir vazife malûlü maaşları arasındaki fark, subaylarda 200 - 600, 
erlerde ise 80 - 200 liraydı.5 

3 üncü birleşimde Mucip Ataklı söz alarak kanun teklifinin gerekçesini açıkladı. 
Kanunun gerekçesi ve maddeleri okunduktan sonra Sami Küçük kanunun asayiş 

kuvvetlerine de teşmil edilip edilmeyeceğini sordu. Refet Aksoyoğlu, Fikret Kuytak,  
Kadri Kaplan, Kamil Karavelioğlu, Sami Küçük, Vehbi Ersü söz aldı. Kanunun 1961 
bütçesiyle beraber görüşülmesi teklif edildi ve teklifin komisyona iadesi kabul edildi. 

5 T.C. Millî Birlik Komitesi Genel Kurul Toplantısı, Cilt 1, Birleşim 3 (1 Eylül 1960), s. 20 vd.; 52 Sıra 
Sayılı Basma Yazı: Ataklı Mucip’in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mu-
addel 64 üncü maddesi ile aynı Kanunun 65 inci maddesinde birer fıkra ve 6306 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve İktisat Komisyonu raporu.
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3-7238 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu

7238 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu,  Millî Birlik Komitesinin Genel 
Kurulunun 1 Eylül 1960 tarihinde toplanan 3 üncü birleşiminde görüşüldü6.7238 
sayılı Kanunun birinci maddesi ile ordu mensupları ile Emniyet Umum Müdürlüğü 
ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanların tayın 
istihkaklarına % 50 zam yapılmış ancak orduda vazifeli sivil memurların bu zamdan 
faydalanabilmeleri seyyar orduda çalışmaları şartına bağlanmıştır.

Bu günün silâhlı kuvvetleri ordusuna ve kadrolarına dâhil sivil personel 
arasında çalışma  şekli bakımından fark olmadığı gibi esasen modern harbin icabı 
olarak seyyar ve sabit tefriki mümkün olmadığından bütün silâhlı kuvvetler fiilî 
kadrolarında mevcut sivil personelin % 50 zamlı olarak tayın bedeli alması, haklı 
görülerek ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.7 Şefik Soyuyüce, Kâmil Karavelioğlu, 
Muzaffer Yurdakuler, Vehbi Ersü, Fikret Kuytak,Fazıl Akkoyunlu, Ekrem Acuner, 
Sami Küçük, Emanullah Çelebi,Dündar Taşer, Ahmet Er, Numan Esin söz aldı.

4-Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Import Bank 
ile Hükümetimiz ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
arasında imzalanan 15 milyon dolarlık İstikraz Anlaşmasının tasdikine dair 
kanun tasarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu raporu 

Tasarının tümü hakkında söz almak isteyen olmadığından, maddelerin 
oylanmasına geçildi. Sözcü Ahmet Sırrı Hocaoğlu tarafından verilen ivedilik 
önergesi kabul edildi. Daha sonra tasarı hakkında söz alan bulunmadığında, tasarı 
oylanarak, yürürlüğe konuldu.8

5- Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - împort Bank 
ile Hükümetimiz Arasında akdedilen 5,5 milyon dolarlık İstikraz Anlaşmasının 
tasdikine dair kanun tasarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu raporu (1) 

Komisyon Sözcüsü Ahmet Sırrı Hocaoğlu tarafından tasarının, “Amerika 
Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - İmport Bank ile Hükümetimiz 
ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu arasında 27 Eylül 1960 tarihinde imzalanan  
akdedilen 5,5 milyon dolarlık istikraz Anlaşmasınm tasdikine dair kanun tasarısının 
bir an evvel kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun olacağından ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif edilerek Kurucu Meclisce teklif kabul edildi. Daha sonra 
kanun tasarısının madde madde görüşülmesine geçildi. Maddeler konuşmak isteyen 
olmadığından oylamaya konularak, kabul edildi. Kanun yürütülmesi görevi Bakanlar 
Kuruluna verildi.

6  T.C. Millî Birlik Komitesi Genel Kurul Toplantısı, Cilt 1, Birleşim 3 (1 Eylül 1960), s. 7-12.

7  T.C. Millî Birlik Komitesi Genel Kurul Toplantısı, Cilt 1, Birleşim 3 (1 Eylül 1960), s. 20 vd. 34 Sıra 
Sayılı Basma Yazı: 7238 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına 
dair geçici kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu.

8  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, Birleşim 10 (29 Mart 1961), s. 19-20.
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6- Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Împort Bank 
ile Hükümetimiz ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu i arasında akdedilen 1 
milyon dolarlık İstikraz Anlaşmasının tasdikine dair kanun tasarısı ve Kurucu 
Meclis Dışişleri Komisyonu raporu

Tasarı hakkında söz alan Ömer Karahasan, Kanun Amerika Birleşik Devletleri’nin 
bir teşekkülü olan Exsport - Import Bank ile Hükümetimiz ve Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu arasında akdedilen 1 milyon dolarlık İstikraz Anlaşmasının 
tasdikine dair kanun tasarısının, maden kömürü istihsalini artırmak maksadıyle 
lüzumlu makine ve tesislerin getirilmesi ve üretimin artırılabilmesi önlemlerinin 
alınabilmesi için bir milyon dolarlık istikraz hakkında olduğunu söyledikten sonra 
tasarının görüşülmesinin kabul edilmesi oylanarak uygun görüldü. Daha sonra tasarı 
maddeleri ve bütünü oylanarak görüşüldü ve kabul edilerek yürürlüğe konuldu.9

7- Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Import 
Bank (Exsimbank) ile Hükümetimiz ve Etibank Umum Müdürlüğü arasında 
akdedilen 1 milyon 731 bin 200 dolarlık İstikraz Anlaşmasının tasdikine dair 
kanun tasarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu raporu

Tasarının tümü hakkında söz istiyen olmadığından maddelere geçildi. Tasarının 
Exsimbank ile Etibank Umum Müdürlüğü arasında 1 731 200 dolarlık İstikraz 
Anlaşması kabul ve onaylanarak yürürlüğe girdi.10

8- Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir teşekkülü 
olan Export- Import Bank of Washington (Eximbank)arasında imzalanan 157 
943 000 liralık istikraz Anlaşmasının tasdikine dair kanun tasarısı ve Kurucu 
Meclis Dışişleri Komisyonu raporu

Tasarının tümü ve usül üzerine  üzerinde İlhami Soysal, Ticaret Bakanı Mehmet 
Baydur söz aldıktan sonra kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmelere geçildi. 
Sözcü Ahmet Sırrı Hocaoğlu istikraz anlaşmasının onaylanmasının memleket 
menfaatlerine uygun olacağını belirtti. Daha sonra, tasarının görüşülmesi 
hususu kabul edilerek maddelerin görüşülmesine geçildi. Maddelerin tek tek 
onaylanmasından sonra, anlaşmanın tümü hakkında yapılan oylama sonucu anlaşma 
yürürlüğe konuldu.11

İktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı Sözleşmesi ve eklerinin tasdiki hakkında 
kanun tasarısı ve Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu raporu Tasarının tümü 
üzerinde söz istiyen Fethi Çelikbaş,iyi organize olmanın ve istikrar içinde işimizi 
yürütmemizin bu teşkilâttan büyük faydalar sağlayacağını ve mümkün kılacağını  
belirtti. Ziya Müezzinoğlu söz alarak, Türk Hükümetinin  iktisadî kalkınmasını 
sıhhatli esaslara dayandığı nispetle yeni kurulacak teşkilâttan daha büyük anlayış ve 
daha büyük imkânlar elde edeceğini söyledi. Bu maddesinin görüşülmesi üzerinde 
Kaludi Laskaris söz alarak görüşlerini ortaya koydu.

9  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, Birleşim 10, (29 Mart 1961)s. 19-20.

10  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, Birleşim 10, (29 Mart 1961)s. 21-22.

11  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, Birleşim 10, (29 Mart 1961), s. 6-7.
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Tasarının,Türkiye Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturalya 
Cumhuriyeti, Belçika Kırallığı, Kanada, Danimarka Kırallığı, İspanya, Amerika 
Birleşik Devletleri,Fransız Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı,İrlanda, İzlanda 
Cumhuriyeti, İtalyan Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı,Norveç Kırallığı, 
Hollânda Kırallığı, Portekiz Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Kırallığı, İsveç Kırallığı ve İsviçre Konfederasyonu arasında imzalanan 14 .12 .1960 
tarihli İktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı Sözleşmesi ve eklerinin kabul ve 
tasdik olunmasına dair birinci maddesi kabul ve tasdik edildi.12

9- Türkiye Cumhuriyeti ile Hollânda Kırallığı arasında akdedilen Kültür 
Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Kurucu  Meclis Dışişleri 
Komisyonu raporu 

Kanunun üzerinde söz istiyen olmadığından maddelere geçildi.Tasarının,  
MADDE 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Hollânda Kırallığı arasında 12 Mayıs 1960 
tarihinde Ankara’da imza olunan ilişik Kültür Anlaşmasının kabul ve tasdik 
olunmasına dair birinci maddesi kabul edildi.13

10- Ziraî maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki 
muaddel Amerikan Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında imzalanan 1959 tarihli Anlaşmanın tasdikine dair kanun tasarısı ve 
Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu raporu 

29 Mart 1961 tarihinde toplanan 10. Birleşimde müzakere edilen bu anlaşmanın, 
Amerika ile Türkiye arasında 22 Eylül 1959 tarihinde imzalanmış ve muhtevası ziraî 
maddeler ticaretinin geliştirilmesine ve karşılıklı yardımlaşmaya mütaalliktir.

Türkiye’deki iş hayatının geliştirilmesi ve ticaretin genişletilmesi maksadiyle 
Türkiye’deki Birleşik Devletler firmaları ile bunların ajansları, tâbi teşekkülleri ve 
şubelerine ve Birleşik Devletler ziraî maddelerinin kullanılması ve tevziine yardım 
etmek veya pazarların istihlâkini diğer suretlerde artırmak için gereken tesisatın 
kurulmasını teminen Birleşik Devletler firmaları ile Türk firmalarına verilecektir.

Görüşmelerde, Şahap Kitapçı ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Şevket Raşit 
Hatipoğlu, Ahmet Sırrı Hocaoğlu, Dışişleri Bakanı Selim Sarper, Ferid Melen, 
Ticaret Bakanı Mehmet Baydur bu konu hakkında söz isteyerek görüşlerini belirttiler 
daha sonra anlaşmanın onayına dair oylamaya geçilerek, anlaşma maddeleri teker 
teker ve maddelerin bütünü oylanarak, kabul edildi ve onaylandı.14

11- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 4 üncü maddesinin 
yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi15 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Kâmil Karavelioğlu tarafından Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 4 üncü maddesinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere; Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis 

12  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, Birleşim 10, (29 Mart 1961) s. 23-27.

13  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, Birleşim 10, (29 Mart 1961) s. 22.

14  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, Birleşim 10, (29 Mart 1961) s. 3-6.

15  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, Birleşim 10, (29 Mart 1961) s. 3-6.
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Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyona Millî 
Birlik Komitesi İktisat Komisyonundan seçilecek iki üyenin iltihakiyle kurulacak 
bir geçici komisyon teşkilini teklif edildi. Önerge Kurucu Meclis tarafından kabul 
edilerek, kararın uygulanması Kurucu Meclis Başkanlık Divanı’na verildi.

12- (Hususi kredi) ve (Silâhlanma istikrazı)’ndan mütahassıl İngiliz 
alacaklarının tesviyesi mevzuunda Hükümetimizle İngiltere Birleşik Kırallığı 
Hükümeti arasında akd olunan 9 Aralık 1960 tarihli Anlaşmanın tasdiki 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu16 

Milli Birlik Komitesi Üyesi Ahmet Oğuz söz alarak konu hakkında konuştu. 
İngiltere’nin 1939 Anlaşmasiyle bizim müttefikimiz olduğunu ve aynı zamanda 
NATO içinde ve CENTO içinde de müttefikimiz olduğunu belirtti. Bizim yalnız 
askerî alanda, ekonomik alanda kuvvetli bir devlet olmamız askerî potansiyelimizi 
artıracağından dost ve müttefik İngiltere Devleti bundan ancak memnuniyet duyar. Şu 
anda 10 yıllık borçlarımızı ödemek hususunda gayretlerimizi, bütün kaynaklarımızla 
geliştirmek için çalışıyoruz. Bu kredilerin yalnız Türkiye’nin savunmasını değil, aynı 
zamanda, müttefik olduğumuz devletlerin de askerî alanda müşterek savunmasını 
tesis gayesiyle yapılmış teslihat kredileridir şeklinde konuşarak, bu 90 milyon 
lira borcun bir kısmının ödendiğini ve bir kısmı daha sonra  ödeneceğini belirtti. 
Binaenaleyh, bu borçları biran evvel bir hal çaresine bağlamak; hem bizim ekonomik 
bünyemizi kuvvetlendirir, hem de böyle bir yakınlığı dost ve müttefik İngiltere’den 
beklemek bizim hakkımız olur diyerek sözlerini tamamladı.

Milli Birlik Komitesi Üyesi Ahmet Oğuz daha sonra yeniden söz alarak, bu 
borçların, ihracat mallarıyla ödenmesi suretiyle Türk parasının değerinin korunması 
göz önünde tutulmasının gereğine işaret etti.

Tasarı hakkında daha sonra Kurucu Meclis Üyesi Hamza Eroğlu söz aldı, özel 
kredi ve silâhlanma istikrazından doğan İngiliz alacaklarının ödenmesi konusunda, 
Hükümetimizle Büyük Britanya Hükümeti arasında akdolunan, 9 Aralık 1960 tarihli 
Anlaşmanın bundan önce akdolunan 1940 tarihli Kredi anlaşmaları ile, 1954 tarihli 
Teslihat Kredileri ve Askerî Borçların Tasfiyesi hakkında imzalanan Anlaşmalarla 
yakından ilgili bulunduğunu ve ödenmesi gecikmiş borç olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı ve Dışişleri Bakanı Vekili Mehmet Baydur konu hakkında söz 
alarak, anlaşma, benden evvel söz alıp konuşan arkadaşların’da ifade ettikleri gibi. 
İkinci Dünya Harbine takaddüm eden günlerde İngiltere ile aramızda imzalanmış 
olan mütaaddit kredi anlaşmalarının birisinin ödenmesi ile ilgili olduğunu belirtti. 
Türk Hükümetinin bütün arzusuna rağmen, ödenmesi  mümkün olamamaktadır. 
Binaenaleyh, bu anlaşma bizim için itfa edilmesi mümkün olamıyan bir borcun 
itfasına müteveccih bir anlaşma mahiyetindedir.

İngiltere Hükümeti ile Hükümetimiz arasında, bu borcun tesviyesi zımnında, 
mütaaddit müzakereler yapılmıştır. İngiltere Hükümetine, Türkiye’nin içinde 
bulunduğu iktisadi güçlükler etraflıca izah edilmiş ve bilhassa bu kredilerin 

16  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, Birleşim 10, (29 Mart 1961)
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memleketimize verildiği andaki şartlar ve o tarihten bugüne kadar geçen vakalar da göz 
önünde tutularak, dost ve müttefik İngiltere Hükümetinin bu borçları her iki taraf için en 
şayanı kabul bir hal tarzına bağlıyacağı ümidi izhar olunmuştur. Biz bu ümidimizi bugün 
de halâ muhafaza etmekteyiz. Bu borcun tesviyesi için İngiltere Hükümetiyle, Beynelmilel 
Bankadan temin edilmekte olan Seyhan Barajıkredisi vesilesiyle müzakere yapılmış ve 
borcun ödenmesine matuf birinci anlaşma 1954 senesinde imza edilmiştir. Bu anlaşmaya 
göre, bloke edilmiş Türk liraları ile Türkiye’den her türlü mal mubayaasının ve ihracının 
serbestçe icra edileceği tasrih olunmuştur. Fakat, aradan geçen zaman içinde;Türk 
ekonomisinde bir istikrar, husule gelmediği için, bu şart, bu kayıt tam manasiyle tatbik 
edilememiştir. Türkiye’den mal ihracı imkânları hâsıl olamamıştır. Böylece; bu şekilde, 
anlaşma, geçen Haziran ayına kadar meri kaldığı halde borç itfa edilememiştir. Aralık 
ayında İngiltere Hükümeti Hükümetimize müracaat ederek bu borcun tesviyesinin 
süratle intacını görmekten büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etmeleri üzerine, 
mevzu yenibaştan iki Hükümet arasında ele alınmıştır. Bir yandan Türk Hükümetinin 
ahde vefa ve borcunu ifada her hangi bir temerrüt göstermediği hususundaki kanaati, 
diğer taraftan İngiltere Hükümetinin bu borcun Türk Hükümetini en az rahatsız edecek 
şekilde ödenmesi hususuna rıza göstermesi karşısında iki taraf yenibaştan müzakereye 
girmiştir. Ve şimdi huzurunuza tasdik için getirilen anlaşma imza edilmiştir. Bu anlaşma 
ile bizim taahhüdümüz borç tutarı olan, takriben 90 milyon lira karşılığında bâzı malların 
ihracı imkânını sağlamaktır, şeklinde durum hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Daha sonra Sırrı Hocaoğlu kanunun ivedilikle görüşülmesi konusundaki isteği 
oylanarak kabul edilerek kanunun madde madde oylanmasına geçildi.  4171 ve 
6336 sayılı kanunlarla onaylanmış anlaşmalardan doğan İngiliz alacaklarının 
tesviyesi konusunda Hükümetimizle İngiltere Birleşik Kırallığı Hükümeti arasında, 
mektup teatisi suretiyle, Ankara’da 9 Aralık 1960 tarihinde akdolunan Anlaşma 
onaylanmıştır. Kanunun yürürtülmesi görevi Maliye Bakanlığı’na verildi.

13- Millî Birlik Komitesi Üyesi Sami Küçük ve arkadaşlarının, İhtira Berat 
Kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinin yorumlanmasına dair önergesi17

İhtira Beratı Kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinin yorumlanmasına dair önergeyi 
görüşmek üzere; Millî Birlik Komitesi Sosyal İşler ve İktisat komisyonlarından 
seçilecek ikişer ve Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu ile Sanayi Komisyonundan 
seçilecek üçer üyeden mürekkep bir geçici komisyon teşkili Milli Birlik Komitesi 
Üyesi Küçük Sami tarafından teklif edildi. Önerge Kurucu Meclis tarafından kabul 
edilerek,  komisyonun kurulması görevi Kurucu Meclis Başkanlık Divanı’na verildi.

14- Nükleer enerji sahasında hukuki mesuliyete dair Sözleşmenin tasdiki 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu18

Tasarının tümü üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığı için maddelerin 
görüşülmesine geçildi. Sözcü Sırrı Hocaoğlu, Başkanlığa sunduğu önergede, 
“Nükleer Enerji sahasında hukuki mesuliyete dair Sözleşmenin tasdiki hakkındaki 

17  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, Birleşim 10, (29 Mart 1961)s

18  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, Birleşim 10, (29 Mart 1961)s
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kanun” tasarınının ivedilikle görüşülmesini teklif etti. Tasarının madde madde 
görüşülmesinde de söz almak isteyen olmadı. Oylamaya geçildi. Tasarı oy birliğiyle 
kabul edilerek yürütülmesi ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu yetkili kılındı.

15-Ankara ve İstanbul vilâyetlerine şâmil olmak üzere ilân edilmiş 
bulunan Sıkıyönetimin, 1.6.1961 tarihinden itibaren, üç ay müddetle yeniden 
uzatılmasına dair Tezkere

Tezkere Başkan tarafından okundu  Devlet Başkanı ve Başbakan Org. Cemal 
Gürsel tarafından imzalanan, Millî Birlik Komitesinin (19) numaralı tebliği ile 
Ankara ve İstanbul vilâyetlerine şâmil olmak üzere ilân ve 29.9.1960 tarihli ve 17 
sayılı Karariyle de 1.3.1961 tarihine kadar devamı tensibedilmiş olup bu tarihten 
itibaren üç ay müddetle uzatılması Kurucu Meclis Genel Kurulunun 20.2.1961 tarihli 
toplantısında kabul edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 1.6.1961 tarihinden itibaren üç ay 
müddetle yeniden uzatılması Kurucu Meclise arz edildi. Kurucu Meclis tarafından 
“tezkere” oy birliğiyle kabul edildi.19

16- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının açık oya sunulması20

1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tasarısı’nın Kurucu Meclis oyuna 
sunulması Kurucu Meclis Başkanı Kâzım Orbay tarafından, Şahap Kitapçı ve 
Refet Aksoyoğlu Kâtipliğinde 15. Birleşimde, sabah saat 09.00’da yapıldı. Oylama, 
Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel’in oyunun Cumhurbaşkanlığı Umumî 
Kâtibi Osman Köksal tarafından oylama sandığına atılmasıyla alkışlarla başlatıldı. 
Ardından, Başbakan Yardımcısı Fahri Özdilek, adının okunmasıyla oyunu kullandı. 
Daha sonra isim okunmak suretiyle bütün Milli Birlik Komitesi üyeleri ve Kurucu 
Meclis üyeleri sırasıyla oylarını kullandılar. 

1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tasarısı, birleşime katılanların oylarıyla 
“oy çokluğu” ile kabul edildi. 1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tasarısı’na  oy 
verenlerin sayısı 262, kabul edenler 260, çekinser 2 oy olmak üzere gerçekleşti. 
Oylama Başkanın “Kurucu Meclis, Türkiye Cumhuriyetinin ikinci Anayasasını 
kabul etmiştir” sözleriyle, ayakta şiddetli ve sürekli alkışlar ile tamamlandı. 

Kurucu Meclis Başkanı Kâzım Orbay yeni anayasanın kabulü üzerine bir 
konuşma yaparak, görüşlerini ifade etti;

 Muhterem arkadaşlar, şu tarihi anda sizlere hitabetmekle bahtiyarım. Komite ve 
Temsilciler Meclisinin muhterem üyelerinin aylardan beri şayanı hürmet ve dikkat 
ve feragatle çalışarak meydana getirdiğiniz Anayasanın siyasi tarihimizde mühim 
yeri olacağında şüphe edilemez. Hepimizin oylarını ittifakla üzerinde toplıyan 
bu Anayasanın mutlak kusursuz olduğunu iddia etmiyoruz. Fakat Türk milletinin 
yararına ne düşünebiliyorsak hepsinin bu kanunda yer aldığı da bir hakikattir. Bir 
asırdan artık bir zamandan beri Türk milletinin hürriyet mücadelesi uğruna harcadığı 
emekler, bu sırada uğradığı hayal kırıklıkları ve kayıplar dikkat ve ibretle gözden 
geçirilirse duyacağımız hicap ve ıstırap içinde hepimizin birden bu necip milletin 

19  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, Birleşim 13, (2.5.1961 Pazartesi)

20  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, Birleşim 15, (1961)s.
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çilesinin artık yetmesi lâzım geldiğini haykırarak ifade etmemiz gerekir. (Alkışlar.) 
Aziz arkadaşlarım; işte sizler bunu yaptınız, sade bu zarureti ifade etmekle 
kalmadınız hürriyet mücadelemizin son safhasını kapamak şerefini kazandınız; bu 
neticeye varmak için sarf ettiğiniz mutlu emeklerden ötürü sizleri takdir ve tebrik 
ederim. (Alkışlar.) Türk milleti bir daha geri alınmıyacak surette hürriyetini elde 
etmiş şerefli bir insan topluluğu ve haysiyetli bir millet olarak dünya önüne çıkmış 
bulunuyor. Artık hürriyetlerinin temiz havası içinde bütün gücü ile çalışacak, kısa 
zamanda lâyık olduğu en yüksek medeni millet seviyesine yükselecektir. (Alkışlar.) 
Kıymetli arkadaşlarım : Bu mutlu olayı da büyük bir bayram sayıyor 27 Mayıs 
ve mübarek Kurban Bayramını da katarak üç bayramınızı birden derin hürmet ve 
muhabbet hisleriyle kutluyorum. (Alkışlar ve bravo sesleri.) Sözümü bitirmeden 
önce duygularımızı en güzel şekilde dile getiren Anayasanın başlığını tekrar ifade ve 
ilân ediyorum : «Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış 
olan; Anayasa ve hukuk dışı ‘tutum ve davranışlariyle meşruluğunu kaybetmiş bir 
iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk 
Milleti; Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün 
halinde, millî şuur ve ülküler etrafında toplıyan ve milletimizi, dünya milletleri 
ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ruhu içinde daima 
yüceltmeyi amaç bilen Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve; «Yurtta Sulh, 
Cihanda Sulh» ilkesinin, Millî Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk 
devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahibi olarak; însan hak ve hürriyetlerini, millî 
dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi 
ve teminat altına almayı, mümkün kılacak demokratik hukuk Devletini bütün hukuki 
ve sosyal temelleriyle kurmak için;

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan bu Anayasayı kabul 
ve ilân ve onu, asıl teminatın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer aldığı 
inancı ile, hürriyete, adalete ve fazilete âşık evlâtlarının uyanık bekçiliğine emanet 
eder.» Hepinizi en derin saygılarımla selâmlarım. (Şiddetli ve sürekli alkışlar.) 

Kurucu Meclis Başkanı Kâzım Orbay’ın ardından  Devlet ve Hükümet Başkanı 
Cemal Gürsel’in, Anayasanın Kurucu Meclisçe kabulü münasebetiyle söylev yaptı: 

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisinin saygı değer bahtlı üyeleri, pek aziz 
arkadaşlarım, günümüz  27 Mayıs 1961, mesut ve başarılı  İhtilâlin birinci yıldönümü. 
Yıllarca süren haksızlık ve zulüm kâbusundan milletçe kurtulduğumuz bugünün 
yüreklerimizi doldurup taşıran sevinç ve heyecanını aynı ile yaşadığımız Birinci 
yıldönümünü idrak bahtiyarlığı içindeyiz. Bizleri bu mutluluğa eriştiren ve tarihin 
en asîl ve toplumu kutsal amacına ulaştıran en başarılı hareketi olarak kaydettiği 27 
Mayıs İhtilâlini ihtimamla hazırlıyan ve maharetle gerçekleştiren Şanlı Ordumuzun 
necip, fedakâr ve kahraman temsilcileri ile bir arada... (Sürekli ve şiddetli alkışlar) 
Atatürk yadigârı Büyük Millet Meclisinin yeni ve yüce binası içinde Kurucu Meclis 
halinde millet hayrına çalışmalarımızın başta gelen önemlisi Anayasayı hazırlama 
görevimizi zamanında bitirmiş olmanın engin sevinci ve mutluluğu içindeyiz. 
(Şiddetli alkışlar)
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Temsil etmekle övündüğümüz ve bahtiyarlık  duyduğumuz Büyük Türk 
Milletine, yıllardır beklediği ve lâyık olduğu hakları ve hürriyetleri sağlıyan, 
demokratik hukuk devletinin sağlam temellerini atan, millî istek ve ihtiyaçlara uyan 
Anayasayı halkoyuna sunulmak üzere hazırlamış ve kabul etmiş bulunuyorsunuz. 
(Şiddetli alkışlar, bravo sesleri) Bu mutlu günde tek dileğimiz, güzel ve örnek 
eserinizin, kutsal varlıklarımızın kökü, tarihimizin şan ve şeref kaynağı, sağduyusu 
engin egemen milletimizce beğenilip kabul edilmesi ve bu suretle kanunluğu 
kesinleşecek Anayasamızın, anayurdumuza ve milletimize uğurlu, hayırlı ve kutlu 
olmasıdır. (Alkışlar) Sözümü bitirmeden önce, birleşik duygularımızı en güzel dile 
getiren Anayasa başlangıcını tekrar ve ilân ediyorum. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 
Cumhuriyetimizin İkinci Kurucu Meclisini yüksek başarısı ve 27 Mayıs dolayısiyle 
kutlar, derin saygı ile selâmlarım. (Şiddetli alkışlar)

T. C. KURUCU MECLÎSİ Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısı, Millî Birlik 
Komitesi ve Temsilciler Meclisi oylarıyla  kabul edilmiştir. Birleşime katılan ve oy 
kullananların isimleri şu şekilde sıralanmıştır: 

MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYELERİ: Cemal Gürsel,Ekrem Acuner, Refet 
Aksoyoğlu, Mucip Ataklı, Emanullah Çelebi, Şevket Adalan,Lüttfi Akadlı, Atalay 
Akan, Ahmet Akar, Ali Rıza Akbıyıkoğlu, Necmi Akçasu, Burhan Akdağ, Vehbi 
Ersü, Suphi Gürsoytrak, Kadri Kaplan, Suphi Karaman, Kâmil Karavelioğlu, Osman 
Köksal, Fikret Kuytak, Sami Küçük, Sezai Okan, Fahri Özdilek, Mehmet Özgüneş, 
Selâhattin Özgür.

T. C. TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYELERİ: İsmail Rüştü Aksal, Mebrure Aksoley, 
Muammer Aksoy, Münir Aktepe, Halil Akyavaş, Nurettin Akyurt, Abdülkerim 
Akyüz, Muzaffer Alankuş, Ekrem Alican, Osman Alişiroğlu, Fehmi Alpaslan, 
Mehmet Altınsoy, Abdurrahman Altuğ, Babür Ardahan, Nurettin Ardıçoğlu, Tahsin 
Argun, Mehmet Şükran Özkahya, Haydar Tunçkanat, Sıtkı Ulay, Ahmet Yıldız, 
Muzaffer Yurdakuler, Vedat Arıkan, Ferhan Arkam, Amil Artus, Şevket Asbuzoğlu, 
Fethi Aşkın, Sırrı Atalay, Hüseyin Ataman, Ahmet Atılgan, Raif Aybar, Ahmet 
Cevdet Aydın, Şevki Aysar, Gihad Baban, Şeref Baktık, Zeki Baltacıoğlu, Cemil 
Sait Barlas, Kâmil Başaran, Adnan Başer, Remziye Batırbaygil, Suphi Batur, Kemali 
Bayazıt, Mehmet Baydur, Rauf Bayındır, Bekir Sıtkı Baykal, Suphi Baykam, Hıfzı 
Oğuz Bekata, Fahri Belen, Mehmet Raşit Beşerler, Necip Bilge, Süleyman Bilgen, 
Ahmet Bilgin, Hikmet Bınark, Arslan Bora, Etem Boransü, Ratıp Tahir Burak, Hızır 
Cengiz, Ömer Sami Coşar, Alev Coşkun, Esat Çağa, Nazif Çağatay, Behçet Kemal 
Çağlar, İsmail Selçuk Çakıroğlu, Rifat Çini, Bahri Çolakoğlu, Mahmut Tekin Çullu, 
Hazım Dağlı, Ahmet Demiray, Nef’i Demirloğlu,Vedat Dicleli, Erol Dilek, Mustafa 
Dinekli,Vahap Dizdaroğlu, Avni Doğan,Suphi Doğukan, Cevat Dursunoğlu, Bülent 
Ecevit, Yusuf Adil Egeli, Şerafettin Yaşar Egemen, Şükûfe Ekitler, Oktay Ekşi, Fethi 
Elgün, İmadettin Elmas, Lûtfi Engin, Abdullah Ercan, Sadi Erdem, Ali Erel, Zihni 
Erençin, Feridun Ergin, Sait Naci Ergin, Alaettin Ergönenç, Nedim Ergüven, Halil 
Sezai Erkut, Hamza Eroğlu, Bahir Ersoy, Adnan Ertanık, Kenan Esengin, Cemal 
Reşit Eyüboğlu, Bedî Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu, Yavuz Feyzioğlu, Kemal Zeki 
Gençosman, Vasfi Gerger, İsmet Giritli, Abdülkadir Göğüs, Ali İhsan Göğüs, Rauf 
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Gökçen, Mukbil Gökdoğan,Mehmet Göker, Rıza Çürüksu, Turgut Göle, Kasım 
Gülek, Ferda Güley, Rahmi Günay, Turan Güneş, Abdurrahman Nafiz Gürman, 
Muhittin Gürüm, Ferit Celâl Güven, Ferruh Güven, Şevket Raşit Hatiboğlu, Mehmet 
Hazer, Mehmet Salim Hazerdağlı, Ahmet Sırrı Hocaoğlu, Rıza Işıtan, İsmail İnan, 
M. Rauf İnan, Şefik İnan, İsmet İnönü, Abdullah İpşiroğlu, İhsan Kabadayı, Hermin 
Kalustyan, Münci Kapani, Bedri Karafakıoğlu, Ömer Karahasan, Enver Ziya Karal, 
Ahmet Karamüftüoğlu, F. Lûtfi Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 
Mustafa Kepir, Nuri Kınık, Coşkun Kırca, Enver Kırker, Şahap Kitapçı, Şahap 
Kocatopçu, Dâniş Koper, Enver Kök, Feyyaz Köksal, Ahmet Köseoğlu, Mehmet 
Ali Kumbasar, Zeki Kumrulu, Alp Kuran, Kemal Kurdaş, Sahir Kurtuloğlu, Hikmet 
Kümbetlioğlu, Kaludi Laskari, Ferid Melen, Hayri Mumcuoğlu, Ziya Müezzinoğlu, 
Fazıl Nalbantoğlu, Abdülkadir Okyay, İbrahim Saffet Omay, Arif Hikmet Onat, 
Hüseyin Onur, Kâzım Orbay, Hamdi Orhon, Atıf Ödül, İhsan Ögat, Feridun Şakir 
öğünç, İbrahim Öktem, Halim Önalp, Altan Öymen, Büstü Özal, Mehmet Özbay, 
Şinasi Özdenoğlu, İlhan Özdil, Fakih Özfakih, Halü Özmen, Orhan Öztrak, Emin 
Paksüt, Fikret Pamir, Mahir Pamukçu, Hayrettin Şakir Perk, Vefik Pirinçcioğlu, Âdil 
Sağıroğlu, Necip San, İlhami Sancar, Nihat Sargınalp, Ragıp Sarıca, Selim Sarper, 
Kemal Satır, Selâmi Savaş, Bahri Savcı, Hulusi Selek, İbrahim Senil, Ethem Serim, 
Celâl Sait Siren, Dündar Soyer, Emin Soysal, İlhami Soysal, Enver Sökmen, Celâl 
Sungur, Ahmet Şener, Mehmet Şengün, Mehmet Şişman, Ahmet Tahtakılıç, Cahit 
Talas, Salâhattin Tandal, Reşat Tardu, Derviş Sami Taşman, Zeki Tekiner, Hasan 
Tez, Âdil Toközlü, Abdülhadi Toplu, Osman Tosun, Vecihi Tönük, Tarık Zafer 
Tunaya, Vahit Turhan, Salih Türkmen, Kemal Türkoğlu, Ekrem Tüzemen, Hüseyin 
Ulusoy, İsmail Ulutaş, Feridun Üstün, Âdil Vardarlı, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 
Cemal Yavuz, Fehmi Yavuz, Bahri Yazır, Nüvit Yetkin, Asım Yılmaz, Abdülhak 
Kemal Yörük, Avni Yurdabayrak, Daniş Yurdakul, Yusuf Ziya Yücebilgin, Galip 
Kenan Zaimoğlu, Cahit Zamangil, Nasır Zeytinoğlu.

T. C. TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYELERİ [Çekinserler]: Yekta Karamustafaoğlu, 
Orhan Köprülü, 

Oylamaya Katılamayanlar: Cemal Madanoğlu, Sadık Aldoğan, Fuat Arna 
(Roporlu), Doğan Avcıoğlu, Avni Başman, Nihat Reşat Belger, Hakkı Kâmil Beşe, 
Lûtfi Biran, Osman Bölükbaşı, Fethi Çelikbaş, Necati Duman, Sait Erdinç, İlhan 
Esen, Fehiım Fırat, G. Cevdet Geboloğlu, Şemsettin Günaltay, Kadircan Kaflı, 
Tevfik Kâmir Koperler, Muin Küley, Orhan Mersinli, Ahmet Oğuz, Zekâi Okan, 
Hüseyin Otan, Mazhar Özkol, Seyfi Öztürk, Mustafa Sirmen, İhsan Soyak, Mümtaz 
Soysal, Yusuf Kemal Tengirşenk, Sadettin Tokbey, Bedrettin Tuncel, Ragıp Üner, 
Cemal Yıldırım.
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17- 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 3.1.1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunda 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı hakkında Karma Komisyon Raporu21

Temsilciler Meclisi Başkanı  kanun tasarısının görüşülebilmesi için birleşimi 
açtıktan sonra, TBMM tüzüğüne göre bir kanunun görüşülebilmesi için, tasarının 
milletvekillerine dağıtılmasından sonra, en erken 48 saat sonra görüşülebildiğini ve 
oysa bu tasarının 48 saat dolmadan Meclis gündemine geldiğini ve bu nedenle, ancak 
kanunun bugün Meclisce konuşulabilmesinin verilecek oylarla, tasvip buyurulursa, 
mümkün olabileceğini belirterek,  kanunun bugün görüşülmesini oylamaya sundu. 
Meclisce oy birliğiyle kabul edilmesinden sonra kanunun görüşülmesine geçildi.

Arazi ve Bina Vergisi Kanunu tasarısının hazırlanmasında, Karma Komisyonda, 
Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi’nden kimi üyeler tarafından 
tasarıya muhalefet şerhleri konulduğu belirtilerek, verilen muhalefet şerhlerinin 
hazırlanmalarının yetişmemesinden ötürü, ilgililerin görüşlerine öncelikle yer 
verileceği belirtilerek, onlara söz verildi.

Kâmil Karavelioğlu söz alarak Karma Komisyonda muhalefet şerhi hakkında 
konuştu. Karma Komisyonun hazırladığı metne birçok noktalarda, iştirak halindeyiz. 
Ancak, iki noktasını eski teklifimize aykırı görüyoruz dedi. 

Daha sonra, komisyon sözcüsü Şefik İnan söz alarak “İhtilaflı olan birinci 
madde,  bu madde evvelâ iratlı ve iratsız arsaların kıymetleri üzerinden alınmakta 
olan vergi nisbetini birleştirmekti. Yürürlükte olan kanunlarımıza göre iratsız 
araziden, yani arsalardan, kıymetlerinin binde beşi, iratlı arazide yani alelıtlak 
araziden ziraat arazisinden alınmakta olan vergi ise kıymetlerinin binde onu idi. 
İhtilâflı birinci madde, evvelâ iratlı iratsız tefrikini kaldırıyordu. Mütaakıp ihtilaflı 
ikinci madde buna dokuz misli bir zam yapıyordu. Böylece iratsız arazi ve arsaların 
vergi kıymetleri üzerinden 9 misli bir zamma tâbi tutuluyordu. Karma Komisyon 
bu noktada bir mutabakata vardı ve birinci maddenin metinden bunun çıkarılmasına 
karar verdi. Böylece artık iratsız arazi ve arsalardan alınacak vergi yekûnları sadece 
9 mislinden ibaret kaldı. Bu noktada tam bir mutabakat ile huzurunuza gelmiş 
oluyoruz. İkinci ihtilaflı nokta, arazi üzerinden alınmakta olan vergiye yapılacak 
zammın miktarı üzerinde oldu. Kaç misil olsun, diye. Temsilciler Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen metne göre alınmakta olan Arazi Vergisine yapılacak zam iki 
misilden ibaret kaldı. Böylece, vergi tutarı ceman yekûn üç misline baliğ olacak idi. 
Karma Komisyonda, M. B. Komitesi üyeleri arkadaşlarımızdan ikisinin muhalefet 
şerhlerinden anlaşıldığı üzere bir mislinden ibaret bir ihtilaflı nokta kalmıştır. 
Karma Komisyon, kendi getirdiği metinde, netice itibariyle Temsilciler Meclisinde 
kabul edilmiş olan zammı kabul ederek gelmiştir. Buna katılmıyan iki arkadaşımız, 
kendi metinleriyle, zammı bir misli daha artırarak Arazi Vergisinin ödenmesini 
istemektedirler. Karma Komisyonun çoğunlukla katıldığı metinde Arazi Vergisi 
ceman yekûn 3 misle, muhalefet şerhi vermiş olan arkadaşlarımızın teklifleri de dört 
misilden ibarettir. İhtilaflı noktamız bir misilden ibarettir. Bu maddenin bu kısmında 
başlıca ihtilâfımız yoktur. Fark bir misilden ibarettir, netice buna müncer olmaktadır, 

21  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Birleşim 16, (21.06.1961),s.117-138.
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üç misle mi baliğ olsun, dört misle mi baliğ olsun? 206 numaralı kanun bunu on misle 
çıkarmıştı. Yarısının tahsilini birinci taksit olarak emrediyordu. Diğer yarısı da ikinci 
taksit olarak zamanı geldiği vakit tahsil edilecekti. Yapılması istenilen şey bu on 
misli aşağı indirmek, nereye kadar indirmek? % 70 mi indirmek, % 60 mı indirmek? 
İhtilaflı nokta bundan ibarettir. Oylarınıza sunulan iki metin arasındaki fark bundan 
ibarettir. Bir de, binalarda bâzı küçük noktalar vardı. Binalara yapılan zamlar 
konusunda mutabakat haline gelmiş bulunuyoruz. Ancak Temsilciler Meclisince 
kabul edilen metne nazaran ufak bir fark vardır. Raporumuzda arz ettiğimiz gibi, bu 
fark da esasen kanunlarla yapılan kira zamlarının içindedir. Bu itibarla Komisyon 
bina vergilerine zam konusunda tam bir mutabakat halindedir.” Dedi.

Bedî Feyzioğlu’nun sorusu üzerine, Şefik İnan, metinde yapılan oransal 
düzeltmeleri açıkladı. Yeniden söz alan Kâmil Karavelioğlu ise, Türkiye’de “tahrir 
görmüş arsa ve arazi miktarı 330 milyon dönümdür. O halde vergi miktarı ortalaması 
«arazi ve arsa müşterek 7,5 kuruştur. Mükellef başına ortalama miktar 29 kuruştur. 
Halen ekim sahası olan arazinin bir taksim üçü tahrir görmemiştir,vergisizdir. 
Yeni bir tahririn maliyetinin yüksek, anlaşma halinde olduğumuz, benden evvel 
sözcü arkadaşımızın gayet güzel izah buyurduğu gibi, tamamen düzeltilmiş olan 
o küçücük nisbetlerin tatbik edilmesidir. Gerekçemizde arz edilen belli başlı dört 
belirli sebepten gayri savunduğumuz ana fikir ve sosyal adaleti rencide yerine tesis 
gayreti göz önüne alınınca haklı olduğumuza büsbütün inanıyoruz. Gerekçemizdeki 
sebeplerin ihmal edilmiyecek ağırlıkta, olduğunu takdirlerinize arz ederim. Ayrıca, 
burada yeni bir adaletsizliğin meydana gelmesine müsaade etmemenizi bilhassa 
istirham ederiz. Üstelik bu verginin mükellefi de ayrıdır. Bunları lüzumsuz yere 
korumanın Hazine ve özel idarelerin hatırı sayılır bir miktarda gelir kaybına sebeb 
olacağın hatırlatmak isteriz. Birinci grupta fark 22 milyon liradır, ikinci grupta ise 
16 milyon liradır. Fakat buna muhatabolan, mükellefler ayrı ayrı zümrelerdir. Hangi 
metni kabul buyurursanız buyurunuz, inançlarımızı size anlatabilmenin huzurunu 
duyuyoruz. Böylece senelerden beri sürmüş olan bir Hükümet ihtiyacı gayet ölçülü 
bir şekilde Kurucu Meclisimizde çözümünü bulmuş olmaktadır.Beni dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür ederim” şeklinde görüşlerini dile getirdi. 

Ardından Avni Doğan ve Celal Sungur söz aldılar, Celal Sungur “Kanundaki 
misilleme tatbik edildiği takdirde, vatandaşın elinde iki şekilde bulunan araziden 
bir kısmı açıkta kalacaktır. Bunlardan biri vergi kaydı ile alâkası bulunan arazi, 
diğeri de vergi kaydı olmıyan arazidir. Vergi kaydı olan insan üç misli zamma tâbi 
tutulurken, hiçbir vergi kaydı olmadığı halde araziyi vergi vermeden kullanan insan 
yine aynı şekilde vergi vermeden kullanacaktır. Bu suretle adalet aranırken, mevcut 
adaletsizlik daha çok artırılacaktır, şeklinde eleştiride bulundu.

1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 3.1.1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunda 
değişiklikler yapılmasına dair Kanun’un 1. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Arazi ve Bina vergilerinin hesabında; 1961 bütçe yılı başından, yeniden genel tahrir 
yapılıp bu tahrir neticelerinin yürürlüğe gireceği yıla kadar: I - Arsalarda 1 Haziran 
1942 den önce tahrir veya tadil suretiyle tesbit edilen kıymetler 9 misli;  II-Arazide; 1 
Haziran 1942 tarihinden önce tahrir veya tadil suretiyle takdir edilmiş olan kıymetler 
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3 misli; III- Binalarla: a) 1 Haziran 1942 tarihinden önce tahrir veya tadil suretiyle 
takdir edilmiş bulunan gayri-safi iratlar, ister sahibi tarafından kullanılsın ister kiraya 
verilsin meskenlerde (2), diğer binalarda(4) misli; b) 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihi ile 
28 Şubat 1947 (dâhil) tarihi arasında tahrir veya tadil suretiyle takdir edilmiş bulunan 
gayrisâfi iratlar, ister sahibi tarafından kullanılsın, ister kiraya verilsin meskenlerde 
(1), diğer binalarda (2) misli; c) 1 Mart 1947 (dâhil) tarihi ile 11 Mayıs 1953 (dâhil) 
tarihi arasında tahrir veya adi suretiyle takdir edilmiş bulunan gayrisâfi iratlar, ister 
sahibi tarafından kullanılsın ister kiraya verilsin meskenlerde (0,5), diğer binalarda 
(1) misli; Eklenmek suretiyle nazara alınır.

Ardından, Millî Birlik Komitesi üyelerinden Kurucu Meclisin toplantısına 
katılan 15 Üyeden Sami Küçük kanuna muhalif olduğunu belirtti. Turhan Feyzioğlu 
söz alarak, Karma Komisyon raporunda 7 Millî Birlik Üyesinden 5 i ekseriyet 
görüşüne, 2 si de şimdi Sayın Karavelioğlu arkadaşımızdan dinlediğimiz azınlık 
görüşüne iltihak etmişlerdir şeklinde Milli Birlik Komitesi üyelerinin kanun tasarısı 
hakkındaki görüşlerini ortaya koydu ve izlenmesi gereken usül hakkında konuştu. 

Komisyon sözcüsü Şefik İnan yeniden söz alarak,  muhalefetin birinci madde için 
olduğunu ve bunun da görüşüldüğünü belirtti. Ardından İlhan Esen, Rauf Bayındır 
Fethi Çelikbaş görüşlerini belirttiler. Sami Küçük söz alarak, oyunu komisyon 
görüşmelerinde kullandığı biçimde değiştirdiğini belirtti.

Görüşmelerin ve tartışmaların ardından tasarı oylamaya sunuldu. Oylama “açık 
oylama” tarzında yapıldı. Birinci maddede istenen değişiklik oy çokluğuyla kabul 
edilerek yeniden tasarının görüşülmesine devam edildi. Kanun tasarısının madde 
madde görüşülüp, Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi üyelerince ayrı ayrı 
oylanıp kabul edilmesinden sonra 1 Mart 1961 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi 
ve kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu tarafından yürütülmesine karar verildi. 
Daha sonra Kurucu Meclisin tümünün oyuna sunulan tasarı Kurucu Meclisce de oy 
çokluğu ile kabul edildi. Açık oylama sonucunu şu şekilde açıklandı: “Millî Birlik 
Komitesince kullanılan oy sayısı (13), kabul (13), kabul vasatisi % 100, Temsilciler 
Meclisi sayın üyelerinin oy sayısı (179). Kabul (102), ret (66), çekinser (11) dir. Kabul 
yüzdesi % 57 dir. Kurucu Meclis kabul vasatisi % 78,5 tur. Gündemde mevcut Arazi 
ve Bina Vergisi Kanunu, Kurucu Meclisin vasati %78,5 oyu ile kabul edilmiştir”. 

18- Hükümetimiz Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T, A. Ş., Koppers 
Assosiates Ş. A.,Koppers Company, Inc., Blaw - Knox Company, Westing House 
Electric Corporation ile Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan 
Kalkınma İkraz Fonu arasında, Zonguldak Ereğli’sinde tesis edilecek Demir ve 
Çelik fabrikaları ile ilgili olarak imzalanan tadil Anlaşmasının tasdikine dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu22

Dışişleri Komisyon  Başkanı ve Rapor Sözcüsü Ş. R. Hatiboğlu,  Hamza Eroğlu 
söz alarak, Hükümetimiz, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Koppers 
Associates, Ş. A., Koppers Company Inc., Blaw - Knox Company, Westingnouse 

22  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, 2. Cilt, Birleşim 19, (12.07.1961)
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Electric Corporation ile Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Kalkınma 
İkraz Fonu arasında, Zonguldak Ereğli’sinde tesis edilecek Demir ve Çelik 
Fabrikaları ile ilgili olarak imzalanan Tadil Anlaşmasının onaylanmasına dair kanun 
tasarısının bir an evvel kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun olacağından 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ettiler. Tasarının görüşülmesi Kurucu Meclisce 
kabul edildikten sonra, kanunun madde madde görüşülmesine geçildi.

Dışişleri Komisyonu sözcüsü Hamza Eroğlu söz alarak kanun metnindeki 
düzeltme gerektiren husuları ortaya koyarak düzeltilmesini önerdi. Önerdiği 
düzeltmeler (tam tarih konulması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ibaresinin 
konulması ve baskı  hataları) oylanarak gerçekleştirilerek tasarının madde madde 
görüşülmesine geçildi. Çoşkun Kırca söz alarak, “bu gibi anlaşmaların bir hususi 
hukuk mukevelesi olarak değil, fakat, bir devletler hukuku anlaşması olarak görmeyi 
menfaatlerine uygun telâkki edecektir.Bizim de menfaatlerimize uygun olanı budur.” 
Şeklinde görüş belirterek, durumun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Komisyon Sözcüsü Hamza Eroğlu cevaben “Biz de bu söylemiş olduğu hususları 
bilhassa nazarı dikkate alarak komisyonda çeşitli vesilelerle bu hususu belirtmiş 
bulunuyoruz. Aynı zamanda, bundan önce huzurunuza gelen ve tetkik edilen metinde 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine 
bağlı» diye düzeltilerek getirildi. Andlaşmalar devletlerarası münasebette yeni bir 
hukuki tasarruf doğuran ve değiştiren veya eski bir hukuki duruma nihayet veren 
karşılıklı rıza ve uyuşmalar olarak mülâhaza edilir. Şimdi tetkik etmiş olduğumuz 
anlaşmanın bir hususiyeti vardır. Bu anlaşma hükümetler arasında değil, şirketler 
arasında yapılmış bulunmaktadır. Bu tadil anlaşması ile Hükümetin de ödeme 
hususunda bâzı garantisi temin edilmeye çalışılmıştır. Böylece Hükümet de buna 
iştirak etmiş bulanmaktadır. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile, filân 
filân müesseseler arasında yapılan ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin 
bir teşekkülü olan Kalkınma İkraz Fonu arasında, diye belirtilmiş olan bir anlaşma 
onaylamava sunulmuştur”. Şeklinde açıklamada bulundu. Daha sonra oylamaya 
geçilerek tasarı maddeleri kabul edildi. Kanunun hükümlerinin hükümet tarafından 
yürütülmesi kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., 
Koppers Associates, S. A., Koppers Company Inc., Blaw - Knox Company 
Westinghouse Electric Corporation ile Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü 
olan Kalkınma İkraz Fonu arasında, Zonguldak Ereğli’sinde tesis edilecek Demir 
ve Çelik Fabrikaları ile ilgili olarak imzalanan Tadil Anlaşmasının onaylanmasına 
dair kanun tasarısının oylamasına 153 üye katılmış, 139 kabul, 8 ret, 6 çekinser. Bu 
kanun tasarısı da Kurucu Meclisçe kabul edilmiştir.
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19- Hükümetimiz Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T, A. Ş., Koppers 
Assosiates, Ş.A., Koppers Company, Inc., Blaw - Knox Company, Westinghıouse 
Electric Corporation ile Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan 
Kalkınma İkraz Fonu arasında, Zonguldak Ereğli’sinde tesis edilecek Demir 
ve Çelik fabrikaları ile ilgili olarak imzalanan tadil Anlaşmanın tasdikine dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu23 

Kanunun tümü üzerinde konuşmak istiyen olup olmadığı soruldu, olmadığı 
görüldüğünden, tasarının madde madde görüşülmesine geçildi.

Hükümetimiz, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Koppers Associates, 
Ş. A., Koppers Company Inc., Blaw - Knox Company, W estingnouse Electric 
Corporation ile Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Kalkınma İkraz 
Fonu arasında, Zonguldak Ereğli’sinde tesis edilecek Demir ve Çelik Fabrikaları 
ile ilgili olarak imzalanan Tadil Anlaşmasının onaylanmasına dair kanun tasarısının 
bir an evvel kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun olacağından ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Rapor Sözcüsü 
Ş. R. Hatiboğlu ile Hamza Eroğlu tasarının ivedilikle görüşülmesini istediler, Teklif 
kabul edilerek, Hükümetimiz, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş., Koppers 
Associates, Ö. A., Koppers Company Inc., Blaw Knox Company, Westınghnanouse 
Electric Corporation ile Amenisa Birleşik Devletleri’nin bir teşekkülü olan Kalkınma 
İkraz Fonu arasında, Zonguldak Ereğli’sinde tesis edilecek Demir ve Çelik fabrikaları 
ile ilgili olarak imzalanan Tadil Anlaşmasının onaylanmasına dair Kanun Madde      
1.- Hükümetin, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş., Koppers Associates, S. 
A., Koppers Company, Inc., Blaw Company, Westinghouse Electric Corporation ile 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Kalkınma İkraz Fonu arasında, 
Zonguldak Ereğli’sinde tesis edilecek Demir ve Çelik fabrikaları ile ilgili olarak, 2 
Haziran 1961 tarihinde imzalanan Tadil Anlaşması onaylanmıştır.

20- Hükümetimizle Kalkınma İkraz Fonu arasında, Zonguldak Ereğli’sinde 
tesis edilecek Demir ve Çelik Fabrikaları ile alâkalı olarak, imzalanan 
Anlaşmanın tasdikine dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu24

Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Hamza Eroğlu söz alarak “anlaşma Hükümetimiz 
ile Amerilka Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Kalkınma İkraz Fonu arasında 
yapılan bir İkraz Anlaşmasının tasdikine aittir. Bir İkraz Anlaşmasının yekûnu 69 
milyon dolar tutmaktadır. Bu Yardım Anlaşması ile Türkiye’de ikinci Demir - Çelik 
Sanayiinin kurulması gerçekleşmiş olacaktır. Verilecek kredi iki kısma ayrılmış 
olup, bunlardan birincisi (A ikrazı) adını taşımakta olanı 98 milyon 600 bin dolardır, 
bunun karşılığında Türk parası ödenecektir. İkincisi ise, (B ikrazı) adı altındadır, 
31 milyon dolarlık olan bu kısmın karşılığı, dolar olarak ödenecektir. Bu kredi 
ile memleketimize büyük menfaatler sağlanacak ve senede 80 milyon dolarlık bir 
döviz tasarrufu temin edecek olan büyük bir müessese kurulacaktır. Kurulacak olan 
bu büyük müessesenin finansmanını temin edecek anlaşma huzurunuza sunulmuş 

23  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, 2. Cilt, Ondokuzuncu Birleşim, 12.07.1961.

24  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, 2. Cilt, Ondokuzuncu Birleşim, 12.07.1961.



25

bulunmaktadır. Buna göre bir finansman plânı hazırlanacaktır. 168 milyon 600 bin 
doları ve 129 milyon. 600 bin doları Kalkınma İkraz Fonu tarafından verilecektir. 
Geriye kalan, 129 600 milyonun dışında kalan miktar, Amerikan hususi sektörlerince, 
Avrupa Kredileri Fonundan, Chase İnternational Invelstimen Corp, grupu ile ve diğer 
Amerikan hususi yatırımcıları tarafından temin edilecektir. Ayrıca 65 milyon 700 
dolarlık bir kısım da dahilî istikrazlarla temin olunacaktır. Bizde çok ehemmiyetli 
bir sanayiin, kurulmasında büyük yardım ve hissesi olacak bu kredi anlaşmasının 
tasdiki yüksek huzurunuzda mevzuu bahsı olurken Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetine ve Amerikan halkına teşekkürlerimizi ifade etmeyi bir borç bilirim. 
Ancak, muhterem arkadaşlar; bu Anlaşma 9 Ocak 1961 tarihinde imzalanmıştır. Millî 
Birlik Hükümetinin başarılı bir eseridir. Ben Sayın Maliye ve Sanayi Vekilinden, 
encümende olduğu gibi, burada da bu Anlaşmanın geçirdiği safhalar hakkında izahat 
vermesin rica edeceğim. Saygılarımla” şeklinde konuşarak anlaşmanın önemini 
vurguladı.

Ardından Temsilciler Meclisi üyesi Çoşkun Kırca söz alarak anlaşmada alınacak 
borçların faiz oranlarının yüksekliği konusunu gündeme getirdi.

Temsilciler Meclisi üyesi Mümtaz Soysal söz alarak, yatırımın iç finansmanında 
alınması düşünülen iç borçları ve kurulacak müessesenin özel sektörün kontrolünde 
olması konusundaki çelişkileri eleştirdi. “Devlet hissesi fazla olduğu halde kontrolün 
hususi sektörde kalmasında ne gibi uzun vadeli bir fayda umulmaktadır?” sorusunu 
gündeme getirdi.

Temsilciler Meclisi üyesi Muin Küley anlaşma hakkında hükümetin açıklama 
yapması gerektiğini belirtmesi üzerine Maliye Bakanı Kemal Kurdaş cevaben, 
“Muhterem arkadaşlarım, bugün yüksek huzurunuza gelmiş olan mevzu, iktisaden 
gelişmemizde çok hayati rolü olacak ikinci Demir ve Çelik Fabrikasiyle ilgili 
bir kanundur…. Muhterem arkadaşlar; iktisaden gelişmekte olan ve iktisaden 
gelişmesini hızlandırmak istiyen her memleket çelik mamullerine iktisadi ve sınai 
gelişmesi içinde ayrı ve müstesna bir yer ayırmak zorundadır. Süratle sanayileşmiş ve 
sanayileşen her memleket bu yolu ihtiyar etmiştir. Cumhuriyet hükümetlerinin uzun 
yıllara sirayet eden gayretleriyle Türkiye’de ilk çelik sanayiinin nüvesi daha önce 
atılmıştır. Karabük bu bakımdan tarihî bir rol oynamıştır. Fakat gerek kuruluş yeri ve 
gerek imkânları bakımından bu tesislerin bulunduğu yerde tevsi edebilme imkânları 
maalesef mevcut değildir. Bugün memleketin, her yıl 100 milyon dolara yakın, 
çelik mamulleri ithalâtı olmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için Ereğli ikinci Demir 
ve Çelik Fabrikasının kurulması zaruri görülmüştür. Bunun evvelâ tarafımızdan 
etüdleri yapılmış, dünya piyasalarında mühim bir yer tutacak tesislere ait etüdlerimiz 
finansmanla ilgilenen devletlerce incelenip bunlarla aktedilen anlaşmalar huzurunuza 
tasdik için getirilmiştir. Yapılan tetkikler sonunda Ereğli’de kurulacak tesislerin gerek 
kömüre yakınlığı gerekse nakliyat işlerinin son derece müsait olması neticesinde, 
çok iyi randıman vereceği anlaşılmıştır. İnceden inceye yapılan hesaplara nazaran 
kurulacak tesislerin rantabl bir şekilde çalışacağı neticesine varılmıştır. Hattâ, Ereğli 
tesisleri dünya ölçüsünde rekabet imkânlarına sahip olacaktır. Müşterek Pazara 
katılacak olursak, Ereğli tesisleri yalnız memleketin ihtiyacını teminle kalmıyacak, 
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aynı zamanda rekabet şartları içinde daha çok gelişebilecektir. Memleketimizin 
şartlarına uygun; ilmî bir şekilde hazırlanmış, huzurunuza getirilmiş olan bu 
kuruluşun Yüksek Heyetinizce tasvip edileceğine emin bulunuyorum. Teslislerin 
yekûn maliyeti 234 milyon 300 bin dolardır. Bunun 65 700 000 doları dahilî yani 
memleket içindeki ikrazat ve hizmet ile giderilecek, 168 milyon 600 bin doları 
yabancı memleketlerden yapılacak ikrazat ve malzeme bedelleriyle karşılanacaktır. 
Yani tesisin bizatihi maliyeti iki milyar 108 milyon Türk lirası kadardır. Buna ilâveten 
de 130 milyon dolarlık enfrastrüktür tesisleri yapılacaktır. Bu, Türkiye’nin tarihinde 
giriştiği en büyük yatırım teşebbüsüdür. Bunun millî gelirimiz üzerindeki inikası son 
derece büyük olacaktır. Tesisler tamamlandığı zaman gayrisâfi millî hâsılamızda her 
yıl % 4,7 nisbetinde bir artış olacaktır. Bu ise son derece şayanı şükran bir gelişmedir. 
Diğer taraftan yalnız bu artış tediye muvazenemize doğrudan doğruya akseden bir 
artış olacaktır. Bu artışla her yıl artık yaptığımız 80 - 100 milyon dolarlık ithalâta 
lüzum kalmıyacaktır. Ereğli’de, kurulmakta olan bu tesis, millî iktisat bakımından çok 
faideli neticeler verecektir. Bu eserin tahakkukunu temin eden İnkılâp Hükümetimiz 
hakikaten büyük gayret sarf etmiştir. Bidayette, tesislerin teknik etüdleri yapılmış, 
umumi plân hazırlanmış, finansmanını temin edecek kredileri temin yoluna gidilmiş, 
anlaşmalar, memleketimiz için büyük menfaat temin edecek şekilde hazırlanmış, 
maliyetin azaltılması ise büyük gayretlerin mahsulü olmuştur. Bu bakımdan eski 
Sanayi Bakanı arkadaşımız Sayın Şahap Kocatopçu’nun teşebbüs ve gayretlerini. 
de burada anmak isterim. Maliyeti azaltma yolunda, kredilerin müsait şartlar içinde 
temini meselesinde mühim azaltmalar, indirmeler sağlanmıştır. 234 milyon 300 bin 
dolara mal olacak olan Ereğli tesislerinin Türk parası karşılığı maliyeti 2 milyar 108 
milyon liradır. Enfrastrüktür tesisleri, yani yollar, liman tesisleri, demiryolları ve 
sairesi 234 milyona dâhil olmak üzere, sermayeye iştirak pay olarak 34 milyon dolar 
karşılığı resmî sektörce tesis edilecektir. 11 milyonu Türk hususi sektörün sermayeye 
payıdır. Bu müesseseye 19 milyon 800 bin dolar olarak Türkiye Hükümeti ikrazda 
bulunacak, 900 bin dolar avans verecektir. Yekûn 65 milyon 700 bin dolarlık bir 
sermaye etmektedir. Buna mukabil 168 milyon 600 bin dolarlık kısmı dışardan çeşitli 
kredilerle sağlanacaktır. 168 milyon 600 bin dolarlık dış kredilerin 129 600 000 
doları Amerikan Hükümetinin bir uzvu olan Kalkınma İkraz Fonu tarafından temin 
edilmektedir ve bu kredi dünyada şimdiye kadar bu Kalkınma İkraz Fonunun tek bir 
yatırım olarak her hangi bir memlekete verdiği en büyük kredidir, şartları itibariyle 
de son derece müsaittir. Bu kredi yirmi yıl vadelidir ve 5 3/4 faizlidir. Yüzde yetmiş 
beşi Türkiye’de Türk parasiyle ödenecek ve bu Türk paralarımı kullanılış şekli ile 
Hükümet arasında tesbit edilecektir. Yalnız bu paraların kullanılmasının Türkiye 
tediye muvazenesi üzerinde menfi bir tesir yapmaması için, bu husus hassasiyetle 
göz önünde bulundurulacaktır. Şimdiye kadar Amerika Hükümeti bu kadar müsait 
şartlarla, uzun vadeli ve rantabl bir tesis için böyle bir kredi vermemiştir. Bu kredi 
büyük dostumuzun Türk Milletine ve onu temsil eden hükümetlere, bundan böyle 
istikrarlı bir gelişmenin icaplarına, hassasiyetle, inatla sadık kalacaklarına dair 
inançlarının, güvenlerinin bir delilidir”. Şeklinde geniş bir açıklamada bulundu. 
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Maliye Bakanı Kemal Kurdaş faiz oranları hakkında da açıklamada bulunarak  
Evvelâ şu ciheti arz edeyim ki, bu faiz, Kalkınma İkraz Fonunun öteden beri her 
anlaşmada tatbik ettiği bir faiz nisbetidir. Bu bakımdan yüksek bulunmamaktadır. 
Henüz yeni Hükümetin bu kabîl mevzularda ne şekilde bir faiz haddi tatbik 
edeceği taayyün etmemiştir. Bu 5 3/4 faiz, New-York Sermaye Borsasında teessüs 
etmiş ve Dünya Bankasının ikrazlarında tatbik ettiği bir faiz haddidir. Ayrıca 
kredinin yüzde yetmiş beşi Türk parası olarak yirmi senede ödeneceğine göre bu 
faizin yekûnunun çok geniş miktarda azaldığı da gözden kaçmamalıdır. Mamafih 
ileride Amerikan Hükümetinin faiz politikasında aşağıya doğru bir indirme olduğu 
takdirde, bu nisbetler üzerinde tekrar durmamızın mümkün olabileceği de tabiîdir. 
Yalnız bendeniz size şunu hatırlatayım ki; bu faiz yüküne rağmen bu tesisler dünya 
çapında rekabet şartlarını tahakkuk ettirecek tesislerdir. Rantabilitesi yüksektir. 
Bu bakımdan da bu faiz yükü bu tesislere ayrıca bir külfet tahmin etmiyecektir…. 
Türkiye tarihinde ilk defa bu cesamette bir Anlaşma yapılmaktadır. Hukuken bize 
Damga Resmi olarak derhal 15 milyon lira ödenmesi icabeder ve bu teşebbüs daha 
başlangıcında baltalanabilirdi. Bu sebeple 9 uncu maddeye göre, bu kabîl muafiyetler 
tanınmaktadır….Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaşımız, şirketin sermayesi 
hakkında haklı olarak bâzı mütalâada bulundular ve dediler ki, Devlet, sektörü 
bidayeten çok geniş bir ölçüde iştirak ettiğine ve ikraz yolu ile çeşitli imkânlar 
sağladığına göre, kurulacak bu şirket nasıl hususi bir teşekkül olacaktır? Bu hususi 
bir teşebbüs değil midir? Türkiye iktisadi hayatının böyle bir yatırımın yapılmasında, 
çok büyük menfaatleri olduğundan Hükümet evvelâ en geniş imkânlariyle bu işe 
girmekte fayda görmüştür. Fakat ecnebi sermayenin buraya getirilmesi, en müsait 
şartlarla kredi alınması için bu teşebbüsün hususi teşebbüs olarak kurulmasını 
son derece zaruri kılıyordu. Bilhassa Amerikalı müteşebbisler bunda büyük fayda 
mülâhaza etmişlerdir. Nihayet bu şirket dış piyasaların rekabet şartları içinde 
çalışabilecek bir şirkettir. Böyle bir şirketin bir idare heyeti olması ve kontrolünün 
da bu idarede bulunmasındaki zaruret de ortadadır. Hükümetiniz buraya katıldığı 
hisseleri tedricen hususi sektöre devretmek taahhüdündedir. Bunda da, bu tesisin 
müessiriyetini ve rekabet şartlarını devamlı şekilde idame bakımından fayda vardır. 
Bize göre bu tesislerin ilerde hususi teşebbüse devredilmesi şayanı arzudur.Yalnız bu 
intikal geniş bir baz üzerinde yapılmalıdır. Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Coşkun Kırca’nın “Sayın Maliye Bakanı açıkça söyliyebilirler mi? Özel 
sektörün, yabancı ve Türk sermayesi olarak iştiraki yüzde kaçtır? Türk resmî sektörü 
sermayenin yüzde kaçına sahiptir? Resmî ve özel, Türk sermayesinin şirkete iştiraki 
ne kadardır, yabancı iştirak ne kadardır?”

Maliye Bakanı Kemal Kurdaş cevaben “Bu malûmat zaten kanunun gerekçesinde 
vardır. Mevzuubahis şirketin hususi sermayesi 59 milyon dolardır. Bunun 14 
milyon doları Amerikan hususi sermayesi, (11) milyon doları Türk hususi sektörleri 
tarafından olmak üzere 59 milyon dolarlık sermayenin 25 milyonu hususi sektöre, 34 
milyon doları ise Türk resmî sektörüne aidolacaktır. Fakat resmî sektör sonra tedrici 
olarak geniş biz baz üzerinde hissesini hususi sektöre intikal ettirecektir.” Karşılığını 
verdi.



28

Mümtaz Soysal’ın “Acaba murakabe bakımından ne düşünülmektedir? Çünkü, 
3460 sayılı Kanuna göre sermayesinin % 51 inden fazlası Devlete ait olursa, bu kanuna 
göre muamele yapılır. Bu tasarıya göre, murakabe nasıl olacak?” sorusuna Maliye 
Bakanı Kemal Kurdaş  denetlemenin özel sektör kurallarına göre gerçekleştirileceği 
cevabını vermiş ve ileride Ortak Pazar (Avrupa Birliği) giriş halinde, Avrupa 
mevzuaatına uygun olacağını belirtmiştir.

Temsilciler Meclisi üyeleri, Coşkun Kırca, Muin Küley, Cahit Zamangil, Emin 
Soysal’ın sorularını Karma Komisyon Sözcüsü Hamza Eroğlu cevaplayarak,                  
“…öyle tahmin ediyorum ki, önümüzdeki günlerde Temsilciler Meclisinin 
gündeminde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk A.Ş. Kanununda tadili gerektiren 
bâzı hususlara ait bir kanun tasarısı huzurunuzda görüşülecek ve böylece mesele 
Temsilciler Meclisinde tekrar ele alınacaktır. Bizim burada, Kurucu Mecliste ele 
aldığımız mesele, Türkiye Hükümeti ile Amerika Hükümetinin ajanı olan (D.L.F.) 
Kalkınma İkraz Fonu arasında yapılan Anlaşma ile alâkalı bulunmaktadır. Birçok 
hususi meseleleri ihtiva etmesi bakımından evvelâ bu Anlaşma hakkında izahat 
vermeye çalışacağım. Devletler birbirleriyle birtakım anlaşmalar ve andlaşmalar 
yapabilirler. Muhteva bakımından Devletler bizzat hâkimiyet hakkını kullanmak 
suretiyle tasarruflar yapabildikleri gibi ayrıca hususi hukuktan neşet eden tasarruflar 
da yapabilirler, Acte de gestibn denilen ve hususi hukuktan doğma bu tasarruflar 
temşiyet tasarrufları diye anılır ve Devletin hâkimiyet hakkı kullanılarak yapılmış 
olan tasarruflardan farklı mahiyet arz ederler. Şimdi Hükümet olarak bu Anlaşmaya 
niçin imza konmuştur? Bu hususu arz edeceğim. Yapılan Anlaşma Ereğli Demir Çelik 
Müessesesiyle Kalkınma İkraz Fonu arasında akdedilmiştir. Ancak, Hükümet bu nevi 
bir akdi kefaleti altına almıştır. Yani teminat vermek suretiyle bâzı mükellefiyetleri 
tekabbül etmiştir. İşte Hükümetin buradaki rolü bu teminat hangi hususlara taallûk 
etmektedir? Hükümet evvelâ Anlaşmanın ikinci bölümündeki finansman plânını 
gerçekleştirmek hususunda şirkete teminat vermektedir. Finansman plânının 
birtakım malî kaynaklara sahip olması ve bu malî kaynakları elde edilmesi icap 
ettirmektedir. Hükümetin ikinci taahhüdü enfrastrüktür tesisleri hakkındadır. Bunu 
Hükümet takabbül etmiştir. Bir de altıncı bölümde yardımcı tesisler adı altında diğer 
mükellefiyet görülmektedir. Hükümet ayrıca, Kalkınma İkraz Fonundan alınan 
borcun ödenmesi hususunda bir taahhüt altına girmektedir.” Şeklinde açıklamalarda 
bulunmuştur.

Temsilciler Meclisi üyesi Cemil Sait Barlas anlaşmanın imzalanması hakkında 
eleştirilerde bulunarak, imzanın hükümet ya da Maliye Bakanı tarafından değil 
de Ereğli Demir Çelik İşletmesi Umum Müdürü tarafından yapılmasının uygun 
olacağını belirtti.

Temsilciler Meclisi üyesi Atıf Ödül söz alarak, “Yabancı sermayenin katılmasiyle 
bir müessese kurulmuştur. Bunların birtakım muafiyet istemeleri gayet tabiîdir. Bizim 
de bu muafiyetleri kalbul etmemiz icabeder. Ancak nelerin muafiyete gireceğini 
açıkça bilmemiz gerekir.” Dedi.
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Maliye Bakanı Kemal Kurdaş “…bu anlaşma ile Türkiye’ye verilen kredi, bugüne 
kadar dünyada hiçbir millete verilmiyen en müsait şartlı bir kredidir. Bu kadar müsait 
şartlı bir kredi ancak ilk defa Türkiye’ye verilmiştir. Bu kredinin, bugüne kadar 
yapılan tatbikatına istinaden tekrar ediyorum ki, bu anlaşmada aleyhimize netice 
verecek hiçbir cihet yoktur. Bu anlaşma ile Türkiye’ye yapılmak istenen yardımın 
büyüklüğüne işaret etmek isterim. Amerika’da, çelik sanayiinde ve iş muhitlerinde, 
bu hususta şiddetli bir reaksiyon olmuştur. Anlaşma bize büyük mikyasta kalkınma 
imkânları sağlamaktadır. Hattâ, ithalât babında, Avrupa’da bile büyük reaksiyonları 
olmuştur. Ayrıca şunuda ilâve edeyim ki; Almanya ile 120 milyon dolarlık bir 
yardım anlaşması için yaptığımız çalışmalarda bu yüzden rastladığımız güçlükleri 
sizlere izah edemem. Bu şartlar altında yapılmış olan bu anlaşma dolayısiyle, 
«çirkin Amerika» terimini kullanmak hatadır. Amerikan Hükümeti bu anlaşmayı 
yapabilmek için kendi sendikaları ile mücadeleye girişmiş, Avrupa Hükümetleri bu 
anlaşma dolayısiyle birçok menfi gayretler göstermişlerdir. Binaenaleyh yapılan bu 
yardımın ve anlaşmanın büyüklüğünü takdir etmek lâzımdır. 

Şirketin faydalanacağı vergi, resim, harç ve ücretlerle ilgili muaflık ve istisnalar  
Madde: 8. a) Şirketin kuruluş safhasına ait iştirak taahhütnameleri, kurucular 
mukavelesi ile esas mukavelenamenin tanzim, tasdik, tescil ve ilâhı hisse senedi ve 
tahvilleri Damga Resmi ve Belediye İlân Resmi ile şirket ticaret ve sanayi odaları 
kaydiye ücretlerinden muaftır. b) Şirketin kuracağı ve maden cevheri izabesinden 
başlıyarak ham demir ve mayi maden gibi yarı mamul istihsal ve bunlardan demir 
ve çelik mamulleri imal edecek, olan entegre demir ve çelik tesisinin kuruluş ve 
tevsi projelerinin tahakkuk ettirilmesi için ithal olunacak makina, teçhizat, malzeme 
ve bunların aksam ve teferruatı, projelerine uygunluğu ve ihtiyaca yeter derecede 
bulunduğu Maliye, Gümrük ve İnhisarlar ve Sanayi vekâletlerince müştereken 
tasdik edilmek şartiyle her türlü ithal vergi ve resimleri (Damga Resmi dâhil) ile 
Belediye Hissesinden muaftır. c) 6422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci 
maddesinin 1 numaralı bendi hükmü, şirketin Türk tâbiiyetli ortakları hakkında 
mezkûr bendin birinci fıkrasında yer alan iştirak nisbeti ve zamanına mütaallik şartlar 
nazara alınmaksızın tatbik olunur. Şirketten elde edilen temettü hisseleri üzerinden, 
iştirakçi şirketler 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesine müsteniden 
ayrıca Gelir Vergisi tevkifatı yapmazlar. Burada ise şu anlaşmalarla ve bu anlaşmalar 
vesilesiyle verilecek borç senetleriyle ilgili bir muafiyet vardır.” Ayrıntılı bir biçimde 
cevapladı.

Temsilciler Meclisi Üyesi Sahir Kurtoğlu anlaşmanın tercümesinin yerine 
Türkçesinin getirilmesini istedi.

Meclis Başkanı Rauf Orbay, iki önerge verildiğini ve birisinde tasarının 
Komisyona iadesini istenmekte, diğeri de  konuşmaların yeterliği hakkındadır 
Mecliste oylama için yeterli sayı bulunmadığından, Kurucu Meclisi öğlenden sonra 
toplanmak üzere kapattı.

Kurucu Meclis, öğlenden sonra Meclis Başkanı Rauf Orbay tarafından yoklama 
yapılarak yeterli sayı olması nedeniyle, açılarak müzakerelere devam etti.
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Sanayi Bakanı İhsan Soyak söz alarak, kurulacak olan Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikası’nın teknik yönleri hakkında bilgi verdi. Buna göre, “Evvelâ Demir ve 
Çelik Sanayiimizin ufak bir tarihçesini yapayım: Demir ve Çelik Sanayii ilk defa 
1937 senesinde Karabük’te 15 000 ton kapasiteli olarak kuruldu. Bilâhara bunun 
ihtiyaca kifayet etmediği anlaşıldı. 1949 senesinde Marshall plânından elde edilen 10 
milyon dolarla kapasite 400 bin tona yükseltildi. 1961 yılında, yani bu sene içinde, 
bitmek üzere olan ilâve tesislerle, bu miktar 600 bin tona iblağ edilmiş olacaktır. 
Evvelâ şunu arz edeyim ki, Demir Sanayiinin tesis olunduğu yıl bizim demir 
istihsalimiz nüfus başına 5 kilo idi. Halbuki o tarihten Orta Avrupa’da nüfus başına 
bu miktar 60 kilo, tabiî Amerika’da daha yüksek bulunmakta idi. İlk zamanlarda 
ihtiyaçlarımıza gayrikâfi bir kuruluşken zamanla yukarda arz ettiğim gibi tevsie 
gidilmiştir. Bu yeni kuruluşla ise istihsalimiz Orta - Avrupa seviyesine yani nüfus 
başına 60 kiloya çıkarılmış bulunacaktır. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikasının 
kurulmasında, her şeyden evvel şunu arz edeyim ki; sakıt iktidar da. Bu hususta, 
şeklî bir anlaşma yapmış, fakat İnkılâp Hükümeti mevzu ile karşılaştığı zaman işi 
baştan aşağı yeniden tetkik etmek ihtiyacını duymuştur. Esasen Amerikalılar bu 
mevzuda etüdün derinleştirilmesini istemişlerdir. Bunun üzerine M. T. A. ile Coppers 
Şirketi işi yenibaştan tetkik etmiş, cevher kısmı dâhil Demir ve Çelik Sanayiinin ilk 
kuruluşundan bugüne kadar geçen zaman zarfında bütün istihaleleri her zaviyeden 
tetkik etmiş ve neticeyi Hükümete bildirmiştir. Fakat Amerikalılar bununla da iktifa 
etmiyerek ayrıca kendi mütehassısları ile mevzuu tetkik ettirmişlerdir. Şu halde 
huzurunuza gelen iş, İnkılâp Hükümeti tarafından bütün yönleriyle ele alınmış, 3 
kademeli olarak tetkika tâbi tutulmuştur. 1. Köppers Firması tarafından. 2. M. T. A. 
tarafından. 3. Amerika Birleşik Devletleri eliyle, etüt edilmiştir.

Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 50 yılda kullanacağı cevher 68 milyon tondur. 
Bunun 44 milyon tonu mevcut yataklarımız rezervi olup asgari 24 milyon tonu ise 
yeni yataklarla temin edileceği tesbit olunmuştur. Buna nazaran en az yarım asırlık 
cevherimiz vardır. Bu işin ikinci iptidai maddesi olan kömür ise, malûmuâliniz olduğu 
üzere, memleketimiz, Zonguldak havzasında bir milyar tondan fazla bir rezerve 
sahip bulunmaktadır. Şu halde ana iki madde memleketinizde mevcut bulunmaktadır. 
Böylece fabrikanın tesisi için esaslı iki unsur garanti altına alınmıştır. Memleketimizin 
çelik mamulleri ihtiyacı yakın bir gelecekte bir milyon 600 bin tona yükselecektir. 
Bunun 800 bin tonunun Karabük ve Ereğli tesisleriyle elde edilecek; Ereğli’nin 
ikinci ve üçüncü safhalarının ikmalinde ise tamamı karşılanacaktır. Tabiatiyİe iptidai 
maddelerin fabrikaya nakliye meselesi vardır, buna da temas ve halledilmiştir. Şu 
halde demir rezervi ve kömür ve nakliye cihetleri halledilmiş bulunuyor. Bilhassa 
nakliye işi tetkika değer görümüş; işin maliyeti, yataklardan Ereğli’ye kadar olan 
nakliye masrafı dâhil tonu 114 liraya mal olacağı hesabedilmiştir. Yani fabrikaya 
kadar aşağı - yukarı ünite demir başına 202 kuruştu? Yani 22 senttir. Amerika’da da 
cevherin maliyeti 20 - 22 sente mal olmaktadır. Bizde de dünya imalâtçılarının mal 
etmiş olduğu fiyata mal olacak demektir. Maliyet zaviyesinden de ana madde dünya 
piyasasına uygun bir şekilde mal olacak fakat kömür yakında olduğu için maliyet 
düşecektir. Bununla şuraya gelmek istiyorum. Yani yarı mamulden bahsedeceğim. 
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Çünkü mamul fiyatları ayrı ayrıdır. Yarı mamul fiyatı Avrupa’dan 4 dolar daha 
noksan olacaktır. Bu sebeple ilerde yakın memleketlere ihracat dahi yapılabilecektir. 
Mamul fiyatları ise şimdiki ithal fiyatlarımızdan daha ucuz olacaktır. Nakliye 
mevzularına gelince; bu da en ince teferruatına kadar düşünülmüştür. Cevher 
demiryolu ile Samsun’a gelecek, oradan gemilerle Ereğli’ye nakledilecektir. İşin 
yükleme ve boşaltma ameliyesi son derece modern tesislerle yapılacaktır. Demir 
getirecek gemiler, Zonguldak’tan Samsun’a dönüşlerinde, kömür götüreceklerdir. 
Şu halde cevher demiryoliyle Samsun’a kadar gelecek, oradan vapurla Zonguldak’a 
taşınacaktır. Bunun için aşağı - yukarı 125 vagona ve 13 lokomotife ihtiyaç vardır. 
Bunun siparişine geçilmek üzeredir. Fabrika bitmeden evvel bunlar çoktan gelmiş 
bulunacaktır.

Sonra efendim; işletmenin iki safhasını arz etmiştim. ilk safhasında istihsâl 470 
000 ton olacaktır. Tevsi neticesinde bu bir milyon tona çıkacaktır. Ereğli fabrikasının 
kapasitesini bir milyon tona çıkarmak için yapılacak ilâve tesisler tabiatiyle daha 
ucuza ve tamamı 349 milyon dolara mal olmuş olacaktır. Demek 470 bin ton kapasite 
olması için 234 milyon dolar sarf ediyoruz. Bunun bir milyona iblâğı düşünülürse 
aradaki 600 bin tonluk tevsi farkı 115 milyon dolar olacaktır. Bu suretle tevsi edildikçe 
maliyet daha da düşecektir. Ve memleket ithalâttan kurtulmuş olacaktır. Halen bu 
ithalâtın kıymeti 70 – 100 milyon dolar arasındadır. Bunun dışında, takdir edersiniz 
ki, bu yüzden sanayide büyük inkişaf olacak ve birçok sınai işletmeler bu sanayiin 
etrafında toplanacaktır. Efendim, şimdiye kadar memlekette mamûl demir ve çelik 
ihtiyacı bir ıztırap halinde idi. Bunun yanında cevher yataklarımızın işletilmemesi 
de bir ıztırap kaynağı idi. Cevherlerin ham olarak ihracı mümkün değildi. Bazan 
çok hususi kombinezonlarla cevher ihraç edilmiştir. Fakat bu kombinezonlar ayakta 
duramıyacak olan kombinezonlardır. Biz Ereğli Demir ve Çelik Fabrikasını kurmakla 
hem mamul ihtiyaçlarımızı karşılıyacağız, hem döviz tasarrufunu temin edeceğiz, 
hem de yataklarımızı işletmiş olacağız. Hattâ ihraç da edebileceğiz. Bunların dışında, 
yeni birçok sanayi kolları da teşekkül etmiş olacaktır. Benim maruzatım umumi 
hatlariyle şudur : Bu teşebbüs cidden memleket için, çok hayırlı bir teşebbüstür; 
birçok iş sahaları açacak ve birçok vatandaşın para kazanmasını sağlıyacaktır.

Üyeler Kenan Esengin, Cemal Yıldırım, Nedim Ergüven, Dündar Soyer 
tarafından verilen “yeterlik önergesi” oylanarak kabul edildi. 

Üyeler, Mümtaz Soysal, Altan Öymen, İhami Soysal, İlhan Esen, Selâmi, Savaş 
Ömer, Cemil Sait Barlas ve Sami Coşar tasarının yeniden görüşülmesi konusunda 
önerge  verdiler. Ancak, önerge kabul edilmeyerek tasarının Kurucu Meclis tarafından 
maddelerin görüşülerek, oylanmasına geçildi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Bu Rapor Sözcüsü Ş. R. Hatipoğlu ve  
Hamza Eroğlu, tarafından, “Zonguldak Ereğli’sinde tesis edilecek Demir ve Çelik 
fabrikaları ile alâkalı olarak, imzalanan Anlaşmanın onaylanmasına dair kanun 
tasarısının bir an evvel kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun olacağından 
ivedilikle görüşülmesini” arz ve teklif edildi. Teklifin genel kurulca kabulünden 
sonra anlaşmanın madde madde oylanmasına geçildi.
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Birinci maddenin görüşülmesi sırasında Mümtaz Soysal söz alarak “Türk 
Devletçilik anlayışına, Türkiye’deki yatırım politikasına ve Türkiye’nin bilhassa 
Devlet sanayiinin katıldığı teşebbüslerin murakabesi bakımından şimdiye kadar 
tuttuğu usullere aykırı olduğu için; hiçolmazsa, bu aykırılığın bu andlaşmada 
dolayısiyle görülmesi ve bundan sonraki andlaşmalarda bu noktaya gereği gibi 
dikkat edilmesidir.” Dedi.

Dışişleri Komisyon Başkanı Şevket Ratib Hatipoğlu söz alarak, Muhterem 
arkadaşlarım,usul bakımından konuşacağım. Müzakereler bir hayli uzadı. 
Aydınlanmak için sualler soruldu. Cevaplar verildi. Kifayet takriri Umumi Heyetçe 
kabul edildi. Üstelik bir de Yüksek Meclisinizece ivedilik teklifi kabul edildi. Şunu 
arz etmek isterim ki, samimî olarak, Yüksek Heyetiniz karşısında şunu ifade edeyim 
ki, bu mukavele ne kadar çabuk tasdik edilirse, ne kadar çabuk yürürlüğe girerse 
Türk Milletinin o kadar menfaatine olduğunu tekrarladı. Tasarı Maddeleri Kurucu 
Meclisce onaylanarak yürülüğe konuldu. Anlaşmanın yürütülmesi ile hükümet 
görevlendirildi.

21- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında Atom enerjisinin sivil sahada istimali hususunda iş 
birliğine dair Anlaşmanın değiştirilmesi hakkındaki Anlaşmanın İmzalanması 
hakkındaki kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu25

Kanun tasarısının görüşülmesine başlandı, Dışişleri Komisyonu Başkanı Bu rapor 
Sözcüsü Şevket Raşit Hatipoğlu Hamza Eroğlu söz alarak, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Atom Enerjisinin sivil 
sahada istimali hususunda iş birliğine dair Anlaşmanın değiştirilmesi hakkındaki 
Anlaşmanın onaylanması hakkındaki kanun tasarısının bir an evvel kanunlaşması 
memleket menfaatlerine uygun olacağından ivedilikle görüşülmesini teklif ettiler. 

Tasarının tümü hakkında söz almak isteyen olmayınca, oylamaya geçilerek, 
tasarının maddelerinin görüşülmesine başlandı. Maddelerin görüşülmesinde de 
görüş belirtmek ve söz almak isteyen olmayınca, maddeler oylanarak kabul edildi.

22- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 6 Haziran 1961 tarihinde imzalanan Kredi Anlaşmasının 
tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu26 

Kanun tasarısının görüşülmesine başlandı. Tasarı hakkında Temsilciler Meclisi 
üyesi Coşkun Kırca söz aldı: “Muhterem arkadaşlar; önümüze gelmiş olan Anlaşma 
Devrim Hükümetinin dış münasebetler sahasında kazandığı muvaffakiyetlerden birini 
teşkil etmektedir. Önümüzdeki anlaşmanın şartları, Batı – Almanya Hükümetinin, 
yardım siyasetinde ne kadar dürüst bir anlayışla hareket ettiğini göstermesi bakımından, 
önemlidir. Bir yatırım kredisi verilmiştir. Vâde uzundur. Faiz son derecede mâkuldür. 
Bundan önceki birleşimde tasdik etmiş bulunduğunuz Ereğli İkinci Demir – Çelik 
işletmesi ile ilgili faiz ile mukayese edildiği zaman, Batı - Almanya Hükümetinin 

25  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 20. Birleşim, (14.07.1961) s. 187-198.200-211.

26  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 20. Birleşim, (14.07.1961) s. 187-198.
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bu anlaşmada uyguladığı faizin diğer dost ve müttefik memleketler için bir örnek 
teşkil etmesi temenni edilir. Bunun gibi; yardım veren her memleket yardımın nasıl 
kullanıldığını kontrol etmek hakkını elbette ki sahibolacaktır. Birçok psikolojik 
mahzurları önlemek için, son zamanlarda ileri sürülen bellibaşlı fikirlerden biri de, 
bu kontrolün yardım veren memleket tarafından doğrudan doğruya değil, tarafların 
beraberce üye oldukları beynelmilel teşekküller tarafından yapılmasıdır. Andlaşmanın 
üçüncü maddesi Batı - Almanya’nın bu kontrolü Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
içinde mevcut mutat mekanizma içinde yapmayı kabul ettiğini göstermesi 
bakımından şayanı dikkattir. Federal Almanya Hükümeti işte bu sebeplerden ötürü 
cidden tebrike şayandır. Nihayet, bu Andlaşma, yardım vermek vesilesiyle belli bir 
iktisadi görüşün, belli bir iktisadi siyasetin yardım veren memlekete kabul ettirilmesi 
gibi sakat bir zihniyetin tamamen dışındadır. Gerçekten bu Anlaşmaya ek liste tetkik 
edildiği zaman, Federal Almanya Hükümetinin, sırf Türk âmme sektörüne yardımda 
bulunmakta olduğunu görürüz. Hattâ, Batı  Almanya bu yatırımların önceliklerini 
tesbitte de Türk Hükümetini tamamen serbest bırakmıştır. Hattâ hiçbir suretle müfrit 
görüşlere katılmamış bir arkadaşınız olarak arz edebilirim ki, bu kredinin bir kısmı 
Devlet Plânlama Dairesinin ve Hükümetin tesbit edeceği toplum ihtiyacına uygun 
öncelikleri haiz özel teşebbüslere hasredile- bilseydi çok iyi olurdu. Bunu izahattan 
sonra, Anlaşmanın altıncı maddesine temas etmek istiyorum. Bu meselenin iktisadi 
konularla hiç ilgisi yoktur. Altıncı madde : «İşbu Anlaşmanın meriyete girmesinden 
itibaren üç ay içinde Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetine, hilâfına bir beyanda bulunmadığı takdirde, mezkûr anlaşma Berlin 
eyaletine de şâmil olacaktır» denilmektedir. Burada önemli olan husus, Berlin eyaleti 
(Berlin Land) tâbirinin kullanılmış olmasıdır. Hepinizin malûmu olduğu üzere, Berlin 
meselesi önümüzdeki aylarda, mensup bulunduğumuz Batı Bloku ile Demirperde 
arasında yeni ihtilâflar doğuracak bir durum arz etmektedir. Bu buhran vesilesiyle 
bizim Berlin’in statüsü mevzuunda kabul ettiğimiz tez, mesele NATO Konseyinde 
görüşüleceği zaman, oradaki tutumumuz bakımından önem arz edecektir. Madde 
içinde Berlin ibaresinin geçmesi dolayısiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya - Türkiye Hükümeti arasındaki bu anlaşma muvacehesinde Batı - 
Berlin’i işgal etmekte bulunan Müttefiklerimiz Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere 
ve Fransa’nın Batı - Berlin’in hukuki statüsü hakkında halen sahiboldukları görüşten 
daha ileri bir görüşe sahibolması lâzımdır. Malûmdur ki, 23 Mayıs 1949 tarihli 
Federal Almanya Anayasasında 23 üncü maddede; «Grosa - Berlin» yani yalnız Batı 
- Berlin değil, Doğu - Berlin de değil, Federal Almanya’nın hükümranlık hukukunun 
tatbik edildiği bir ülke olarak tavsif edilmiştir. Ancak, 22 Nisan 1949 dan beri, üç 
Batılı İşgal Devleti, Amerika, İngiltere ve Fransa, Berlin’in Federal Almanya’nın 
hakkı hükümranîsinin cari olduğu bir toprak olarak kabul edilemiyeceği kanaatini 
mütaaddit defalar resmen ifade etmişlerdir. Bu hususta halen, 5 Mayıs 1954 tarihli 
Batı - Berlin İşgal Kuvvetleri Komandaturasının bir muhtırasının hükümleri mer’i 
bulunmaktadır. Buna göre, gerek Batı - Almanya Anayasasında, gerek Batı-Berlin 
Anayasasında Berlin’in veya Batı - Berlin’in Federal Almanya’nın bir eyaleti 
olduğuna dair hükümlerin tatbiki durdurulmuş bulunmaktadır. Bundan başka, bu 
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muhtırada, Batı - Berlin’in dış münasebetlerinin Müttefik İşgal Komandaturası 
tarafından yürütüleceği de belirtilmektedir. Bu böyle olunca sormak istediğim 
husus şudur: Federal Almanya Hükümetinin bir Batılı Devletle akdettiği bir kredi 
Anlaşmasını Berlin eyaletine şümullendirme yetkisi nereden doğmaktadır? Ticaret 
ve Kredi Anlaşmaları bahis konusu olduğunda, böyle bir yetkinin Federal Almanya 
Hükümetine tanınması hususunda Federal Almanya Hükümeti ile Amerika, İngiltere 
ve Fransa Hükümetleri arasında anlaşma var mıdır? Maddede derpiş edilen tebligat, 
ve nihayet, şu âna kadar bu hususta Türkiye Hükümetine yapılmış mıdır? Bu suallere 
verilecek cevaplar ne olursa olsun, Hükümetten ricam şudur : Bu madde nıefadmm, 
Batı - Berlin’in hukuki statüsü konusunda Müttefiklerimiz Amerika, İngiltere ve 
Fransa’nın müşterek görüşünden daha farklı ve daha ileri bir görüşü benimsemek 
taahhüdünü tazammun etmediğini bu kürsüden lütfen, ifade buyursunlar.” Şeklinde 
konuştu.

Temsillciler Meclisi üyesi Fethi Çelikbaş söz alarak, “Muhterem arkadaşlar, 
ben de Hükümeti Federal Almanya Cumhuriyetiyle böyle bir anlaşmaya varmış 
bulunması dolayısiyle, bunu bir muvaffakiyet saydığım için, tebrikle sözlerime 
başlamak istiyorum. Federal Almanya Cumhuriyeti harbden sonra Marshalle 
Plânından faydalanmak suretiyle yaralarını sarıp kalkındıktan sonra 1953 yılından 
itibaren iktisaden geri kalmış memleketlere ve bu arada bilhassa Türkiye’ye karşı 
anlayış göstererek yardımlarda bulunduğuna şahit olmuştur. Bilhassa Şansöliye 
Adenawer’in Türkiye’ye gelmesinde bunu tahakkuk ettirmek istemesi karşısında, 
o zamanki idarenin idare tarzı ve anlayış gösterememesi bu yardımdan bizim 
daha önce faydalanmamızı imkânsız kılmıştır. Bugün Türk ve Alman Devlet 
adamları dünyada kendilerine tereddübeden vazifelerin nelerden ibaret olduğunu 
müdrik bulunmaktadır. Beynelmilel bir toplantıda Alman delegelerinin ifadeleri 
bunu açıkça göstermektedir. Binaenaleyh geri kalmış memleketlerin İkinci Dünya 
Harbinin tahribatından kurtarılması için, benevol bir şekilde Amerika Birleşik 
Devletleri yardımlarda bulunmuşsa, artık sıra kalkınan Avrupa Devletlerine 
tereddübetmektedir. Avrupa Devletleri, Avrupa Konseyi içinde bir teşebbüse 
geçmeli, Cenubi italya, Yunanistan ve Türkiye’nin kalkınması için tedbirler bulmalı, 
mali ve iktisadi imkânlar sağlamalı demişlerdir. Bunu da memnuniyette burada 
tesbit etmek istiyorum. Nihayet dünyanın gidişi karşısında kendilerine tereddübeden 
mesuliyetinin ağırlığı karşısında, iktisaden geri kalmış memleketlerin de kalkınmaları 
için kendi yönlerinden ele almaları lâzımgelen tedbirleri olduğu kanaatini taşıdığını 
da ifade edeyim. Bu itibarla bu fırsattan faydalanarak bu mevzularda cidden yeni 
görüşler getiren Sayın Maliye Vekili arkadaşımızın bir hususta dikkatini çekmek 
istiyorum. Muhterem arkadaşlar; elimde, Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtının 
iktisaden gelişme halinde olan memleketlerin kalkındırılması mevzuunda ne çeşit 
malî imkânlar sağlanmış, buna ait fevkalâde güzel bir etüt var. Yeni neşredilmiştir. 
Buna baktığımda Almanya kimlerle anlaşmalar yapmış. Douple Enpozisyona 
mâni olmak için burada Yunanistan, Yugoslavya, Brezilya, Belçika, Hindistan, 
Pakistan, Birleşik Arap Cumhuriyeti gibi birçok memleketlerle anlaşmalar yapmış; 
fakat Türkiye hiçbirinde yoktur arkadaşlar. Zannedilmesin ki, iktisaden geri kalan 
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memleketler kendi aralarında yarışma içinde değildirler. Yardım yapabilecekleri 
memleketlere giderlerken aralarındaki anlaşmalar ve nihayet Anlaşma içinde hâkim 
olan zihniyet ve parlementodaki müzakerelerin seyri bütün bunlara tesir etmektedir. 
Türkiye Avrupa ile İktisadi İş Birliği camiasına dâhil Development Assistant 
Grupe dediğimiz ve halen Hindistan’da çalışmakta olan bu grupun çalışmalarında 
Türkiye’ye dikkat nazarlarını çevirmesine, gayret etmeliyiz. Şu halkoyundan sonra 
ileri fikirli hür âleme mensup memleketlerin de dikkatini çekmeye gayret ederek 
milletçe çalışmalarımızın neticesini almamız lâzım gelir. Bizim müzakerelerimizin 
taşıdığı mâna ve nihayet bunun semerelerinin alınması, memleketin umumi tutumu 
karşısında bizim bu konuda yapacağımız görüşmeler ve Hükümetin hazırlıyacağı 
projelerle yakından alâkalıdır. Evvelâ müzakerelerle bu anlaşmaların zemini 
hazırlanmalıdır. Bu zemin hazırlandıktan sonra Plânlama Dairesince teknik icaplara 
göre süratle karara bağlanmalıdır. Mutlaka karar alınmalıdır, işleri kendi haline 
terk etmenin, bu memleketi kalkındıracağına kaani değilim. Tam bir cesaretle karar 
alınmalı ve aynı süratle tatbik olunmalıdır. Hür âlem mütaaddit yardımlar yaparken, 
geri ‘kalmış memleketlerin tam bir sükûn içinde memleketlerinin kalkınma yolunda 
emin deliller vermesini arar. Biz de bugüne kadar, bu gibi çalışmalar yapılmamıştır, 
idare başında bulunanlar dünyanın bu telakkisini bir tarafa bırakmış, kendi diktasını 
kurmakta başka bir şey düşünmemiştir. Artık bu külliyen bertaraf olduğuna göre 
Hükümetin daha atik, daha dinamik bir politika ile bizleri de kendilerine destek 
eden, seçim şu bu diye hiç vakit kaybetmeden harekete geçmesi icabetmektedir. 
Gün kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Nüfusumuz süratle artıyor. Bu sebeple bu 
anlaşmaları süratle yapmak ve bu anlaşmalarda iktisaden geri kalmış memleketlerde 
hangi esaslar kabul edilmişse, katiyen bir kompleksin altına düşmeden, halletmek 
zorundayız. Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Holânda, İsveç, İsviçre, Birleşik 
Devlet, İngiltere, Danimarka, bilâteral anlaşmalarla bu mevzuları halletmişlerdir. Bu 
anlaşmalarda Türkiye’nin ismi yoktur. Bu itibarla ben muhterem  heyetinizin dikkatini 
çekmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletlerinin bidayette liderliğini yaptığı 
iktisaden geri kalmış memleketler mevzuunda mücadele çok şiddetlidir. Bundan 
istifade etmenin mahareti, bu memleketlerin hükümetlerinin, siyaset adamlarının, 
‘matbuatının, umumi efkârının tutumuyla çok sıkı alâkalıdır. Nihayet bir noktayı 
huzurunuzdan ayrılırken arz edeyim; İsviçre gibi tarafsız bir memleket dahi, orada 
tahsil görmüş arkadaşlar bilirler, iktisaden geri kalmış bulunan memleketlere yardım 
olsun, diye 60 milyonluk «iktisaden geri kalan memleketlere yardım sektörü» diye 
Hariciye Nezareti bütçesinde bir  kısım açmıştır. Elbette burada büyük vazife bizlere 
düşmektedir. Ben Hükümetten bu anlaşmaları intac etmesini ve intacedildikten sonra 
da müşahhas projelerle kredi alabileceğimiz memleketlerle temasa geçerek, yardım 
alan memleketler sırasında başa geçmek lüzumuna kaaniim. Sayın Kırca arkadaşımız 
Amerika ile Almanya arasında bir mukayese yaptılar. Ben bunun yerinde olduğuna 
kaaniim. Federal Almanya’ya görüşlerimiz bu projeler gösterilerek pekâlâ hususi 
teşebbüslerle bu anlaşmalar sağlanabilir. Bu talep karşısında elbetteki karşı taraf 
bu teşebbüsleri tetkik edecek, yerinde midir, değil midir, diye hesabına ve kitabına 
bakacaktır. Bu itibarla ben bu mevzuda Hükümetin muvaffakiyetli bir adım atmış 
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olduğuna kaaniim. Bu anlaşmaların yalnız Almanya ile olmasiyle yetinilmiyerek, 
küçük fakat çok gelişmiş memleketlerle dahi bu çeşit anlaşmalar yapılması gerektiği 
kanaatindeyim. Avrupalı bunu anlamalıdır. Biz memlekette iktidarda bulunan 
idareden memnun olmadığımız için bu ihtilâli yaptık. O idarelerin yapmış olduğu 
hareketlerden Türk Milleti olarak ıstırap duyduk. Ve onlarla milletçe mücadele ettik, 
bir hürriyet içinde, kalkınma istiyoruz. Bunu onların bilmesi lâzımgelir. Bunları 
izah etmek yerinde olur, kanaatindeyim. Bunun bütün sebepleriyle Avrupa İş 
Birliği çalışma havası içinde izah edilmesi ve yeni yardım zemininin hazırlanması 
ve bundan sonra diğer geri kalmış memleketlerle yarışa girmemiz yerinde olur. 
Hükümeti, memleketin hayrına olarak başardığı bu işten dolayı tekrar tebrik eder 
ve diğer anlaşmalar için de bu anlaşmayı emsal olarak almasını rica ederim.” Dedi.

Suphi Rıza Doğukan söz alarak, “ … Efendim, Maliye Vekâletinin eklediği bir 
liste var. Orada malzemenin alındığı yer, deniyor. Alındığı değil, alınacağı memleket 
olsa gerektir. Yalnız projelerin tetkikinde bunların umumiyetle başlamış işlerimize aid 
olduğu görülüyor. Bunlar Plânlama Dairesine gidip, tetkik edilip muvafuk mütalâa 
alındıktan sonra buraya dercdilmiştir, zannederim. Bunun buradan ifadesini rica 
ediyorum. Sonra burada muhtelif memleketler deniyor. Bunlar serbest memleketler 
mi, yoksa Avrupa Para Anlaşmasına dâhil memleketler mi? Bunun da izahını rica 
ediyorum. Bu gübre fabrikası mevzuundaki tahsisat, Kütahya’daki Azot Sanayii’nin 
tamamlanmasını intac edecek mi, etimiyecek mi? Bunu biilhassa öğrenmek 
istiyorum. Sorularım bundan ibarettir.” Şeklinde konuya açıklık getirilmesini istedi.

Temsilciler Meclisi üyesi Ziya Müezzinoğlu söz alarak, “Çok muhterem 
arkadaşlarım; Yüksek Heyetinizin müsaadesiyle ben de birkaç nokta hakkında 
kısaca düşüncelerimi arz etmek istiyorum. Her şeyden önce, daha evvel konuşan 
arkadaşlarımın mütalâalarına iştirak ederek, bendeniz de Hükümeti tebrik 
etmek isterim. Ancak, bu vesile ile şu noktanın da açıklanmasında fayda olduğu 
mütalâasındayım : Bu Anlaşma dolayısiyle matbuata akseden haberlerde bunun bir 
yardım anlaşması olarak halk efkârına aksettirildiği görüldü. Bu arada benden önce 
konuşan bâzı arkadaşlarım da beyanlarında yine yardım mevzuu üzerinde durdular. 
Şunu açıkça tesbit etmek lâzımdır ki, aslında bir yardım ve yardım anlaşması bahis 
mevzuu değildir. Bahis konusu olan, kanun tasarısında da ifade edildiği üzere, bir 
kredi anlaşmasıdır. Yalnız, bu, hakikaten müsait şartlarla temin edilmiş bir kredidir. 
Faiz ve tediye şartları itibariyle tediye muvazenemize mümkün olduğu kadar az yük 
tahmil edecek mahiyettedir. Bu noktayı şu münasebetle belirtmekte fayda mülâhaza 
ediyorum. Almanya’nın bugünkü durumu, memleketimizin hür dünya camiasındaki 
yeri nazarı itibara alındığı takdirde, Türkiye’nin Türkiye olarak Almanya’dan bir hibe 
yardımı talebetmek imkânına malik olduğunu kabul etmek icab eder. Amerika’nın 
az gelişmiş memleketlere yapmakta olduğu yardımın yeni esaslara bağlandığı ve 
Amerika’nın yükünün gelişmiş diğer memleketler arasından taksim ve tevziinin 
düşürüldüğü şu sırada, bu nokta, bilhassa ehemmiyet arz etmektedir. Almanya ve 
diğer Avrupa memleketlerinin kalkınmasına Amerika’nın cömert yardımlariyle 
oynadığı büyük rol ve az gelişmiş memleketlerin artan ihtiyaçları muvacehesinde 
bunun ehemmiyet ve lüzumuna dair olan görüş gittikçe yayılmaktadır. Türkiye bu 
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yeni temayülü kıymetlendirmek mecburiyetindedir. Birikmiş dış borçlarımız ve câri 
tediye muvazenesi vaziyetimiz, birbakımdan en müsait kredileri dahi almamıza 
elverişli değildir. Kalkınmamıza devam edebilmek için hibe şeklinde yardımlar 
temin etmek zorundayız. Almanya ile olan son müzakerelerde her nokta üzerinde 
durulmuş olduğunu zannediyorum. Bu defa bu görüşmelerden, şu veya bu sebeple, 
müspet netice alınmamış ise, meseleyi nihai olarak kapanmış telâkki etmemeli, bu 
istikamette çalışmalarımıza devam eylemeliyiz. Arzettiğim gibi, Türkiye gerek siyasi 
durum itibariyle gerekse hür memleketlere yaptığı çeşitli yardımlar dolayısiyle böyle 
bir talepte bulunmak hakkına maliktir. Milletlerarası konjonktür de buna müsaittir. 
Muhterem arkadaşlar, ikinci bir noktaya temas etmek isterim. Müttefikler, İkinci 
Dünya Harbinde Almanya’nın işgal ettiği memleketlerde iras ettikleri zararları 
tanzim ettirmek için Yeni Alman Hükümeti ile muhtelif anlaşmalar yapmışlardır. 
Türk vatandaşları da harfe içinde ve işgal senelerinde gerek Almanya ve gerekse 
işgal altındaki memleketlerde çeşitli zararlara uğramışlardır. Yapılan tahminlere 
göre bu zarar büyük rakamlara baliğ olmaktadır. Eldeki muvakkat rakamlara göre 
200 milyon dolar civarında bir tazminat talebi bahis konusudur. Bir zamanlar Alman 
Hükümeti ile bu konuda ilk görüşmeler yapılmış ve müzakerelere başlanması 
tekerrür etmiş ise de mesele sonradan muallâkta kalmıştır. Öyle zannediyorum ki, 
Almanlarla münasebetlerimiz dostça gelişmekte oluşu şu sırada bu mevzuun da 
tekrar ele alınıp bir neticeye bağlanmasında büyük fayda vardır. Almanya, Sulh 
Anlaşmasının imzalanmasını beklemeksizin, Almanya’ya harlb ilân etmiş olan bütün 
memleketlerle bu mahiyette anlaşmalar yapmıştır. Anlaşma yapmıyan tek memleket 
Türkiye’dir. Bu arz ettiğim husus, üzerinde durulması lâzım gelen küçümsenmiyecek 
büyük bir meseledir. Son olarak, bir iki noktanın daha açıklanmasında fayda 
mülâhaza ediyorum: Sayın Çelikbaş arkadaşımız Almanya’nın diğer memleketlerle 
yaptığı iktisadi anlaşmalara temas etti. Bizim bildiğimize göre, Almanya ile Türkiye, 
arasında bir iktisadi iş birliği anlaşması imzalanması için bir müddetten beri 
görüşmeler yapıldığı gibi, Almanya ile Türkiye arasında mükerrer vergi tatbikatının 
önlenmesini temin için de müzakereler cereyan etmektedir. Yine bildiğimize göre, 
öteden beri Almanya ile Türkiye arasında deniz nakliyatının tanzimi mevzuunda da 
görüşmeler cereyan etmektedir. Öyle zannediyorum ki, son müzakereler sırasında 
bu mevzular üzerinde de durulmuştur. ..” şeklinde konu hakkındaki görüşlerini dile 
getirdi.

Daha sonra Maliye Bakanı Kemal Kurdaş söz aldı ve konu hakkındaki 
soruları, “…Muhterem arkadaşlar; bugün huzurunuza miktar itibariyle pek mühim 
telâkki edilmiyecek, fakat mahiyeti itibariyle geri kalmış memleketlerle onların 
dostları arasındaki iktisadi münasebetleri temin bakımından bir doküman gelmiş 
bulunmaktadır. Muhterem arkadaşlarımız Hükümete karşı lûtufkâr beyanda 
bulundular, bundan dolayı teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Bu anlaşma İnkılâp Hükümetine lâyık, ancak İnkılâp Hükümetinin anlayışı ile 
tahakkuk ettirilmesi icabeden bir anlaşmadır. Bu anlaşma Türk İnkılâp Hükümetinden 
gelmiş bir Anlaşmadır. 1948 yılından beri iktisaden ilerlemiş hür memleketlerle, geri 
kalmış ve iktisaden geri kalma talihsizliğine uğramış memleketlerle münasebetleri 
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tahakkuk ettirmek bahis mevzuudur. Bu hususta 10 - 12 yıldan beri mühim hatalar 
yapılmış, arzu edilen neticeler alınamamıştır. Bu anlaşma ile bu hatalara son 
verilmekte ve yeni bir istikamet açılmaktadır. Bu 10 yıl içinde şu olmuştur. Evvelâ 
iktisaden ileri memleketler geri kalmış memleketlere nisbeten orta vadeli, yüksek 
faizli ihracat kredileri teklif etmişler ve bu krediyi geri kalmış memleketlerin 
sadece dış tediyelerinde kullanmaları şartını koymuşlardır. Böylece iktisaden 
geri kalmış memleketler yatırım projelerine dış tediye imkânını elde etmişlerdir. 
Fakat bu bilhassa son 10 yılda geri kalmış memleketlerde görülen enflâsyonda bu 
dış kredilerin çok büyük tesiri olmuştur. Projelerini sadece dış tediyeye bağlamış 
olmaları yüzünden geri kalmış memleketlerle bu son yıl içinde iç tediye imkânları 
zorlanmıştır. Bu da memleketler arasında bâzı anlaşmazlıklara ve suitefehhümlere- 
yol açmıştır. Türkiye Hükümeti Federal Almanya Hükümetinin bir yardım arzusuna 
muttali olduktan sonra kendilerine evvelâ bu kredinin bir nakit kredisi olmasını, 
bu kredinin her yerde serbestçe kullanılabilir bir kredi olmasını ileri sürmüştür. Ve 
bunu müzakerelerde temin etmiştir. Türkiye’nin son on yılda dışarıya, gelişigüzel 
bir iktisat siyaseti neticesi olarak, bir buçuk milyar dolar borçlanmış olduğunu ve bu 
borcun yıllık taksit miktarının 120 milyon dolar olduğunu ileri … Bunun yanında 
ikinci Demir – Çelik İşletmesi, rantabilitesi çok yüksek bir projedir. Bize kredi 
veren müessese her tarafta bunu yapmakta, her tarafta 5,3/4 faiz haddini borç verdiği 
diğer memleketlerde de tatbik etmektedir. Esasen faiz nisbetini kredi yükünün tahsis 
edildiği sahalara göre kıymetlendirmek lâzımdır. Bu proje için alınan çeşitli krediler 
arasında bu 5,3/4 faiz haddi, düşük bir haddir. Bu mevzuda fazla durulmasının fayda 
getireceğine kaani değilim. Evet, büyük dostumuz Birleşik Amerika Devletleri her 
yıl bize 90 milyon dolarlık faizsiz bir hibe yardımı yapmaktadır. Bu faizsiz hibe 
yardımının diğer dost memleketler tarafından da tatbiki şayanı arzu bulunmaktadır. 
Diğer taraftan bâzı projeler var ki, dostumuz kredileri buna göre vermektedir. Dünya 
Bankası bize 20 milyon dolarlık kredi vermeyi teklif etmiştir. Muhterem arkadaşlarım 
bu 30 - 50 yıl vadeli ve faizli krediler. Bunun yalnız % 1 den az bir komüsyonu 
olacaktır. Bu suretle bize % 1 den az faizle bir kredi verilmektedir. Biliyorsunuz 
dünya faiz nisbetleri oldukça düşüktür. Alman kredisi hariç, diğerlerini de mâkul 
bir faiz haddi ile kıymetledirmek mümkün oluyor. Muhterem arkadaşlar, Almanya 
Anlaşmasında Berlin ile ilgili bir hüküm vardır. Kısaca arz edeyim. Federal Almanya 
Hükümeti çeşitli memleketlerle yaptığı her anlaşmada - ki bu onların hassas olduğu 
bir noktadır - insan haklarına riayet etmekte hiç titiz olmıyan bir alem içinde hür 
havayı idame ettirmek azmindedirler. Bu düşünce ile Berlin mevzuu anlaşma içine 
konmaktadır, önümüzde İrlanda ile yaptıkları bir anlaşma vardır, ki bu hükümler 
oraya da konmuştur. Keza Yunanistan’la yaptıkları anlaşmada dahi bu kayıt yine 
tekrar edilmiştir.  Yani üzerinde fazla durulacak bir mevzu değildir. Esasen Doğu - 
Almanya’yı tanımamış bulunmaktayız, fakat desteklemekteyiz. Türkiye Hükümeti 
dostluğunun icabı olarak neticeye kadar bu şekilde bulunmak mecburiyetindedir, 
borç yükünün çok ağır olduğu ilk beş yıl zarfında bu kredinin verilmesini rica etmiş 
ve bu cihetler de dostumuz Alman Hükümeti tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca, 
Türkiye’nin ağır bir vaziyet içerisinde bulunduğu da düşünülerek bu faizin asgari 
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hadde olması istenmiştir. Böylece huzurunuza getirilen kredi 15 yıl vadeli olacak 
ve ödeme taksitleri de beş yıl sonra başlıyacaktır. Yüzde 3 faizlidir. Bu ‘kredi 
nakit olarak verilmiş ve bu döviz Merkez Bankasına satılarak Türk parasına tahvil 
edilmiştir. Bu suretle tahassul eden Türk liraları ile başlanmış projelerin bir an evvel 
tahakkuk ettirilmesi lüzumlu görülmüştür. İlerlemiş memleketler arasında yepyeni 
bir çevre açılmıştır. Kıymetli arkadaşım Ziya Müezzinoğlu bu kredi vesilesiyle 
beyanda bulundular ve matbuata intikal eden hususu belirttiler. Bu mevzuda 
arkadaşımın fikirlerine iştirak ederim, kendileri  gayet haklıdırlar. Bunun müdafaası 
da çok basittir. Türkiye son 10 yılda bir buçuk milyar dolara yakın bir borç içerisine 
girmiştir. Bu, yalnız Türkiye’nin hatasından değil, bunda Garp memleketlerinin 
de hatası vardır. Türkiye hatasının neticesi olarak her yıl 120 milyon dolar, yani 
kazancının % 40 ına tekabül eden bir borç ödemek mecburiyetindedir. Büyük 
dostumuz Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’ye her yıl yapılmakta olduğu çeşitli 
yardımlarla bu borç taahhütünü yerine getirmeyi kolaylaştırmaktadır. Fakat aynı 
anlayışın Garplı dostlarımız tarafından da kabul edilmesi ve yardım istemelerine 
katılmaları zarureti mevcuttur. Bunlar arasında dostumuz Alman Hükümeti bu 
sistemi kabul etmiş bulunmaktadır. Alman Hükümeti yalnız bu anlayışı göstermekle 
kalmamış, şu anlaşma ile de delilini vermiş bulunmaktadır. Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Kırca bu anlaşmada faiz nisbetinin çok düşük olmasını ifade ederek iltifatta 
bulundular. Ve ikinci Demir – Çelik mevzuundaki faiz yüksekliğine bu vesile ile 
işaret ettiler. Hassasiyetlerini takdir ediyorum. Yalnız hâdiseyi kıymetlendirirken şu 
ufacık tabloyu Yüksek Heyetinizin huzurunda çizmekte fayda görüyorum. Hakikaten 
büyük dostumuz Amerika Birleşik Devletleri her yıl bize 90 milyon dolara yakın bir 
hibe yardımı yapmaktadır.

Yani 90 milyon dolarlık faizsiz bir yardım yaptı. Bu anlaşmaya bir cetvel 
eklenmiştir. Bu anlaşma esas itibariyle nakdi bir kredi olup bundan temin edilecek 
menabi ekli cetveldeki projenin ikmali için kullanılacaktır. Yalnız cetvelde gösterilen 
malzeme olması hasebiyle bunun başka bir şekilde telâkki edilmemesi lâzımdır. 
Ayrıca şu noktayı da belirtmek isterim : Kütahya’daki gübre tesisleri ikmal edilmiş 
olup, 9 Eylülde faaliyete geçecektir.” şeklinde açıklamalarla eleştiri ve sorulara yanıt 
verdi.

Komisyon adına sözcü Hamza Eroğlu söz alarak, “…Çok muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hükümeti arasında 200 milyon 
doyçe marklık kredi hakkındaki konuşmalarla bizlere ışık tutan çok kıymetli 
arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Bâzı hususlara temas etmek mecburiyetini 
hissettiğim için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Sayın Maliye Bakanımız sorulan 
suallere her ne kadar cevap verdi ise de Komisyon olarak bâzı noktaların üzerinde 
durulmasında fayda mülâhaza etmekteyim. Muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşlarım, 
faiz meselesi üzerinde durdular. Alman Kredisi % 3 faizli ve uzun vadeli bir kredi olup 
bizim şimdiye kadar almış olduğumuz kredilerden farklı bir mahiyet arz etmektedir. 
Komisyonumuz, komisyon müzakerelerinde ısrarla faiz haddi meselesi üzerinde 
durmuş ve Almanyadan temin edilen kredinin % 3 gibi nisbeti çok düşük bir faizle 
kredi temin edilmesi yolundaki gayretini göz önünde bulundurmuş ve bundan sonra 
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alınacak dış memleketler yardımlarında da bu yolda gayret gösterilmesi Hükümetten 
temenni olunmuştur. Sanırım ki, Yüksek Meclisin de, temayülü bu merkezdedir. Öyle 
zannediyorum ki, bundan böyle temin edilecek kredilerin faiz nisbetlerinin düşük 
olması hususunda Alman kredisi bize önayak olacak ve ışık tutacaktır. Bunun neticesi 
olarak da hükümetimiz ağır bir yük altından kurtulmak imkânına sahibolacaktır. Çok 
muhterem arkadaşlarım; Sayın Kırca arkadaşımız bir mesele üzerinde çok isabetli 
olarak durdular. Hakikaten sayın Kırcaya hak vermemek mümkün değildir. Şimdi 
huzurunda açıklıyacağım izahattan sonra, ümidediyorum ki, kendilerini de tatmin 
etmiş olacağım. Meselenin teknik yönü olması dolayısiyle, huzurunuzda belki biraz 
teknik meselelere temas edeceğim. Bunun için önce özür dilerim. Her Andlaşmada 
Âkid Taraflar, hukuki bâzı vecibeler yüklenir. Bu vecibelerden başka bir de hukuki 
mükellefiyet yüklemiyen sosyal politika prensipleri yer alır. Anlaşmanın 6 ncı 
maddesinde de olduğu gibi, Berlin maddesini bir politika prensibi olarak mütalâa 
etmek yerinde olacaktır.  Ancak bir ticaret anlaşmasında, ticaret anlaşması ile 
ilgili olamıyan bir prensip konulması neden lüzumlu görülmüştür? Burada, Kırca, 
arkadaşımız haklıdır. Her ne kadar Yunanistan ile Almanya arasında, Ticaret 
Anlaşması ile İrlanda ile yapılan Anlaşmalarda da benzer hükümler mevcutsa da 
bu mantıki olanı, doğru olanı, usule uygun olanı göstermiş olmaz. Meseleyi bu 
bakımdan değil de şu bakımdan ele almak icabeder; Federal Almanya bunu bir 
prestij meselesi yapmaktadır. NATO içinde bulunan dost ve müttefik Almanya, 
tarihî dostluk bağlariyle bağlı bulunduğumuz Almanya kendisi için kıymet ve değer 
ifade eden bir politik tutumunu dostlarının desteklemesini istemektedir. Hattâ ticaret 
anlaşmalarında dahi buna benzer hükümleri koyarak politik tutumun benimsendiğini 
istemektedir. Bu tutumu tasvi betmek bizim için ise bahtiyarlık sayılmalıdır. 
Müşterek hareketin, kolektif güvenliğin bir neticesi addedilirleridir. Şimdi 
meseleyi diğer bir noktadan ele alarak mütalâa etmek mümkündür. Andlaşmalar, 
Devletlerin hükümranlık haklarının cereyan eylediği topraklar üzerinde icra edilir. 
Bir Devletin hükümranlık haklarının cereyan eylediği toprakları Devletler hukuku 
tâyin eder. Şimdi burada Berlin’in Almanya’nın hükümranlık haklarını icra eylediği, 
tatbik eylediği topraklara dâhil olup olmadığı hususunda bizimle yapılan anlaşma 
dolayısiyle bizi ilgilendiren bir husus değildir. Bu Devlet hukukunu ilgilendiren bir 
meseledir. Ancak Almanya ile alâkalı devletler arasında halledilecek bir meseledir. 
Biz burada bir hukukun kaideyi değil, Almanya’nın bir politikasını, bir tutumunu 6 ncı 
madde ile teşvik ve tasvibetmiş oluyoruz. Bu bakımdan meseleyi bu şekilde ele alıp 
mütalâa edecek olursak, aleyhimize bir neticenin ortaya çıkmayacağı kendiliğinden 
anlaşılır. Muhterem arkadaşlarım, Sayın Maliye Vekili arkadaşımızın vermiş olduğu 
izahlara uyarak Komisyonunuz, 6 Haziran 1961 tarihinde akdedilen bu başarılı eseri 
onaylamaya Yüksek Meclisi davet etmektedir. Saygılarımızla.” Dedi.

Soruların devamı üzerine komisyon üyesi Cemil Sait Barlas söz alarak, … 
Komisyon adına tamamlayıcı bilgi vereceğim. Arkadaşlar, bu Berlin meselesinin 
bir hukuki, bir de fiilî mevzuu vardır. Berlin meselesi, müttefiklerle Ruslar ve 
Almanlar arasında bahis konusu olmaktadır. Bugün Alman Anayasasında Berlin 
Alman topraklarına dâhil bulunmaktadır. Berlin bir vilâyet sayılmaktadır. Anlaşma 
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yürürlükte olduğu müddetçe, 6 ncı maddeye göre, Alman Hükümeti tarafından 
finanse edilmediği takdirde bu madde hiçbir hüküm ifade etmiyecektir. Almanya 
tarafından temin edilecek malzemelerin bir kısmı bugünkü Batı - Berlin’den 
alınacaktır. Anlaşmaya bu malzemeler dâhil ediliyor. Almanya Hükümeti derse ki, 
bu topraklar, yani Berlin, benim elimden çıkmıştır, Batı - Almanya hududundan 
çıkmış bulunuyor. Bu takdirde bu madde yok demektir. Tatbikat bakımından 
vaziyet bu. Hukuki bakımdan meseleye gelince; NATO nun bir parçası olarak 
müttefiklerimizle beraber Berlin statüsünün alacağı şekil üzerinde Alman Hükümeti 
ne tarzda muvafakat ederse, o yola gideceğimiz tabiîdir. Alınacak malzemeler, para 
politikası bakımından, Almanya hayır deyinceye kadar mal mubayaa edilecek. 
Berlin,Frankfurt gilbi, Hamburg gibi Alman toprağının dahilindedir. Mesele bundan 
ibarettir.” Şeklinde anlaşmanın ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra, tasarının madde 
madde revlendirildi. Görüşülmesine geçildi. Kanun tasarısı madde madde oylanarak 
kabul edildi. Kanunun yürütülmesi konusunda Bakanlar Kurulu görevlendirildi.

23- Türkiye Hükümeti ile İsrail Hükümeti arasındaki 18.3.1960 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına ek Protokol ile eklerinin kabulü hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu27 

Tasarının görüşülmesine başlandı, Ticaret Bakanının yanıtlaması isteğiyle 
gelen sorular oldu. Kurucu Meclis üyesi Suphi Doğukan söz alarak, “…Muhterem 
arkadaşlarım, ben bu kanun tasarısına bağlı anlaşmanın ek listeleri üzerinde 
duracağım. Bir iki noktaya dokunacağım. Listeye bakalım. İsrail’den Türkiye’ye 
ithal edilecek mallar arasında asitsülfirik var. Bol miktarda bakır istihsalimiz var, 
asitsülfirik bizde istihsal ediliyor. Stoku bile var. Harcayamıyoruz, Murgul’da 
duruyor. Şu halde, ithalâta ihtiyaç yoktur. Ama, buradaki listeye göre, 150 bin dolarlık 
asitsülfirik alacağız. Bu hal gösteriyor ki, ticaret listeleri iyi tanzim edilmiyor, buna 
işaret etmek isterim. Ziraat maddelerinden de ithal ettiklerimiz var. Ziraatle alâkalı 
bâzı maddeleri sayacağım. Bunların karşılarında Tarım Bakanlığının müsaadesiyle 
getirileceği de kaydedilmiş. Çiçek soğanları, damızlık yumurtalar, damızlık canlı 
kümes hayvanları ve saire. Her halde bunlar cins olacak. Ziraat memleketi olan 
Türkiye’ye, İsrail’den damızlık kümes hayvanı ithaline lüzum olmadığına kaani 
bulunmaktayım. Tarım Bakanı burada olsaydı, bu fikrime her halde iştirak ederdi. 
Çiçek soğanı süs maddesi ithal için listeye konulmuş. İsrail gibi çorak memleketlerin 
çiçek soğanını ithal edeceğiz. Düşünülmeye değer. Yine Maliye Vekilimiz ifade 
etti, azotlu gübre fabrikamız Eylülde faaliyete geçiyor. Listeyi tetkik ederseniz, 
görürsünüz, azotlu gübre ithal edilmek üzere, listede yer almıştır. İki tane süperfosfat 
fabrikamız vardır. Yine listede süperfosfat yer almıştır. Türkiye’de çeşitli mücadele 
ilâç fabrikaları var. Bu fabrikaların imal ettiği ilâçlar da itihal edilmek üzere listede 
yer almıştır. Bu balkımdan Ticaret Vekâleti mensuplarının bundan sonra ticaret 

27  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 20. Birleşim, (14.07.1961) s. 199.208.
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anlaşmaları yapılırken bu küçük işaretlerimden ilham alarak, ilgililere danışmak 
suretiyle liste hazırlamalarını, memleketin menfaatlerini korur ve yerli sanayinin 
zararına olmamalıdır. Buna mâni olacak hükümlere yer verilmelidir.” dedi.

Daha sonra Adnan Ertanık söz aldı, “Muhterem arkadaşlarım, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Hükümeti arasında imzalanan ticaret anlaşması ile 
ilgili kanun tasarısının gerekçesinde memleketimizin menfaatlerine uygun mütalâa 
edilen protokol Kurucu Meclisin yüksek tasviplerine sunulmaktadır. Efendim, ekli 
protokolü tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki, memleketimizin iktisadi kalkınmasında 
birinci derecede rol oynıyacak hayvancılık mevzuu vardır. Bugün memleket 
hayvanları açlığa mahkûm olduğu bir zamanda hayvan yemi ihraç etmek büyük bir 
hatadır. Ekli protokolde pamuk küsbesi ihraç edileceğinden bahsediliyor. Biraz sonra 
Romanya Halk Cumhuriyetine, yapılmış bir anlaşma gereğince, pamuk küsbesinin 
ihraç edileceği görülmektedir. Bugün Türkiye, etrafındaki bütün memleketlere hayvan 
satabilecek durumda olmasına rağmen, maalesef hayvan yemi ihraç etmekte ve 
hayvan mahsulünü alacak duruma gelmiş bulunmaktadır. Aynı anlayışla, getirilecek 
maddeler arasında maalesef hayvan da mevzuubahsedilmektedir. Damızlık kümes 
hayvanı, damızlık yumurta getirilme çarelerini aramaktadır. Halbuki biz, elimizde 
mevcut yemleri ihraç etmezsek, kendi hayvanlarımıza yedirecek olursak, her 
halde hayvan mahsulü İhraç edecek durumda. olacağız. Daha önce de bu konular 
görüşülmüştü. Ziraat Bakanı ile yaptığımız görüşmede, Ziraat Bakanı, Türkiye 
hayvancılığının gelişmesinin yeme bağlı olduğunu her yıl 45 milyon liralık hayvan  
yemi temini hususunda tahsisat ayrılacağını, buna bütçede yer verileceğini, her yıl 45 
milyon liralık besleme yatırımı yapma zaruretinde olduğumuzu belirtmişlerdi. Hâl 
böyle iken, öbür taraftan elimizde mevcut yemleri ihraç etmek  durumundayız. Ben 
bu hususu heyetinize ara ettikten sonra, 3 - 4 seneden beri memleketimiz de devam 
elden kuraklık dolayısiyle, yemsizlikten milyonlarca hayvan telef oldu. Bir yanda 
hayvanlarımız yemsizlikten gelişemezken, öte yandan hayvan yeminin ihraç edilmesi 
mevzuubahsolduğu müddetçe, böyle bir tasarıya müspet oy kullanmamanızı istirham 
edeceğim. Hayvan yemi ihraç edildiği takdirde  Türkiye iktisadiyatına yapacağı zarar 
200 milyon lira civarındadır. Bilmiyorum, Ticaret Vekâleti bu miktarda hayvan yemi 
ihraç etmek suretiyle memlekete 200 milyon liralık kâr temin edebilecek midir? Hiç 
olmazsa, Ziraat Vekâletinin müsaadesiyle ihraç edilir, kaydının konulmasında fayda 
olduğu kanaatindeyim.  Muhterem Hükümetin bu hususa dikkatini çeker, hepinizi 
hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Daha sonra Komisyon Başkanı Şevket Ratib Hatiboğlu söz alarak, “Muhterem 
arkadaşlar, kısaca sualleri aydınlatmak için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. İsrail 
ile yapılan Ticaret Anlaşmasında, bâzı maddeler memleketimizde imal edildiği 
halde bu maddelerin İsrail’den neden ithal edildiği hususundaki arkadaşlarımızın 
sualleri, hakikaten yerindedir.  Bizim ticaret politikamızda şimdi umumi ithalât 
programı Hükümet tarafından müştereken hazırlanıp ilân edilir. Bu itibarla Ziraat 
Vekâletinin de bu programdan haberi olması gerektir. İki taraflı anlaşmalarda bâzı 
maddelerin memlekette bulunması hakkında da ithaline müsaade edildi. Bu suretle 
karşı tarafa bizden bâzı maddelerin ihracı sağlanır. Bu anlaşmalarda da bu gibi bâzı 
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maddelerin ithali kabul edilmiş bulunmaktadır. Hükümet bilâteral anlaşmaların 
kaldırılması yönünde büyük gayretler sarf etmektedir. Bir nokta üzerinde daha 
duruldu. O da damızlık yumurta ithali meselesidir, öğrendiğimize göre Ticaret 
Vekâletine yapılan bâzı talepler neticesinde muayyen nisbette damızlık yumurta 
ithaline müsaade edilmiştir. Yem meselesi hakkında arkadaşımızın söylediği husus 
mühimdir. Ve doğrudur. Memleketimizden kepek, küspe ihraç edilmesi muhakkak 
ki, hayvancılığımızın zararına olmuştur. Fakat bunu bir taraflı bir şekilde telâkki 
etmek lâzımdır. Bizim bir hayvancılık dâvamız vardır. Bu dâvanın ana meselesi de 
yemlenme meselesidir. İşte bu mesele halledilmeden yem maddesi ihracı yasağına 
pek gidilemez, sanırım. Memleketimizde pek o kadar hayvan yemi kullanılmaz. 
Hayvanlar merada otlatılır. Kullanılmayınca da bu yemler çürür. Ben size samimî 
olarak şunu arz edeyim, bizim hayvancılığımıza henüz daha ahırda, ağılda 
yemleme zihniyeti yerleşmemiştir. Yemleme büyük ölçüde merada otlatmaya 
istinat etmektedir. Bizde hayvan yetiştiricisi ne doğru dürüst ahır yapar, ne de 
ahır beslemesi yoluna gider. Bizim hayvancılığımız teknik hayvancılık değildir. 
Bir görenek hayvancılığıdır. Tarım Bakanlığı bu ahırda ve ağılda bakım meselesi 
üzerinde durmaktadır. Memlekette gerçekten sarfı imkânı bulununca yemin ihraç 
edilmemesi, doğru olur, hayvanlarımızın gelişmesi de buna bağlıdır. Bunun yanında 
hayvan mahsullerinin ihracı içinde tedbirlerin alınacağını tabiî sayarız. Buradaki 
ihracat Tarım Bakanlığınca da, Hükümetçe de tasvip edilmiştir. Arz ettiğim 
gibi başka maddelerin ihracatını yapabilmek için bu konuda fedakârlık yapmak 
mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bâzı kendi ihraç mallarımızı satabilmek için bu yola 
gidilmiştir. Gübre işine gelince: Memleketimizde gübre kullanılması yeni, yeni 
başlamıştır. Halkımız yakın zamana kadar gübre kullanmakta pek iştahlı değildi. 
Şimdi eski zihniyet yavaş yavaş değişiyor ve gittikçe gübre ihtiyacı artıyor. İşte 
şimdi, Türkiye şimdi kendi istihsal ettiği gübre ile zirai istihsallerini yürütecek 
vaziyette değildir, Sanayi Bakanlığı mümkün olduğu kadar memleketin ihtiyacı olan 
gübrelerin memleket içinde imâline çalışmaktadır. Fakat bugün kendi imallerimiz 
yetmiyor, gübre ithal etmek zorundayız. Bu konularda hülâsa olarak arzım şu; 
İthal programında memleketimizin aleyhine olarak görülen maddeler sırf ticari 
politika icabı olarak ithal edilecek maddeler arasında yer almaktadır. Esas itibariyle 
arkadaşların mütalâaları yerindedir. İnşallalh küsbe, kepek ve saire gibi hayvancılıkta 
yem olarak kullanılan ve ziraate ihtiyaç duyulan maddelerin ihraç listeleri harici 
kalmasına muvaffak oluruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin tamamlanmasından sonra tasarı tümü açısından oya sunularak, 
madelerin oylanmasına geçildi. Kanun tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Yürütülmesi 
görevi bakanlar kuruluna verildi.
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24- Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti arasındaki 
5.4.1954 tarihli Ticaret ve Tediye anlaşmasına ek Protokol ile eklerinin tasdiki 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu28 

Tasarının görüşülmesine başlandı. Kurucu Meclis üyesi Suphi Rıza Doğukan söz 
alarak, “— Komisyon Başkanının ticari icaplar dolayısiyle konulmuştur diye bundan 
evvelki kanun üzerindeki izahına rağmen söz almış bulunuyorum, belki ilerisi için 
faydalı olur. Yine listede, tasfiye toprağı, ateş tuğlası ve saire gibi maddeler yer 
almaktadır. Türkiye’de ateş tuğlası fabrikası vardır, imâl ettiğini satamamaktadır, 
Sanayi Bakanı aksi kanaatte ise izah etsinler. Bu fabrika, İsviçreliler tarafında 
kurulmuş gayet mükemmel bir fabrikadır. Bu şekil ithaller yüzünden memleket 
sanayii zarar görmekte ve gelişememektedir. Ticaret Vekâleti bu gibi üsteleri tanzim 
ederken alâkalı Bakanlıkların mütalâasını alması hususunu tekrar rica ederim.” Dedi.

Daha sonra Coşkun Kırca söz aldı, “İki küçük sualim var, müsaade ederseniz 
arz edeyim. Romanya’ya satılacak olan Türk malları arasında stratejik mallar yer 
almış mıdır? Almışsa, bunlar için COCOM’dan gereken izin alınmış mıdır? İkicisi; 
Romenler bizden daha fazla tütün almak istemişler midir? İstemişlerse bu talepleri 
niçin is’af edilmemiştir?” şeklinde sorular sordu.

 Komisyon adına Hamza Eroğlu söz alarak, “…Efendim tasfiye toprağı ve ateş 
tuğlası umumi ithal listesinde yer almış bulunmaktadır. Umumi ithal listesi biraz önce 
Sayın Komisyon Başkanının ifade ettiği gibi, bütün vekâlet mümessilleri bir araya 
gelerek hazırlanmış bulunmaktadırlar. Bu bakımdan Sanayi Vekilinin bilgisi altında 
hazırlanmış bulunmaktadır. Romanya’ya ihraç edilecek Türk malları için  de stratejik 
mallar yer almamış bulunmaktadır. Tütün meselesine gelince, Romanya bizden ne 
kadar tütün istemişse, biz de o kadar tütün vermişizdir.” Diyerek cevaplandırdı.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bu rapor Sözcüsü Ş. R. Hatipoğlu Hamza Eroğlu 
söz alarak, tasarının, Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti arasındaki 
5.4.1954 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol ile eklerinin onaylanması 
hakkındaki kanun tasarısının  bir an evvel kanunlaşması memleket menfaatlerine 
uygun olacağından ivedilikle görşülmesini teklif  ettiler. Daha sonra tasarının 
oylanmasına geçildi. Tasarı kabul edilerek, kanunlaştı. Yürütülmesi görevi Bakanlar 
Kuruluna verildi.

25- Cenevre’de imzalanmış olan (Milletlerarası Ana Trafik Yollarının inşaatına 
mütedair Beyanname) ile bu beyannamenin 1, 2 ve 3 sayılı eklerine Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin iltihakı hakkındaki 6360 sayılı Kanunun 1 inci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu29

Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Rapor Sözcüsü Şevket Raşit Hatiboğlu 
ve  Hamza Eroğlu tarafından (Cenevre’de imzalanmış olan Milletlerarası Ana 
Trafik Yollarının İnşaasına mütedair Beyanname  ile bu Beyannamenin 1, 2 ve 3 
sayılı eklerine Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin iltihakı hakkındaki 6360 sayılı 

28  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 20. Birleşim, (14.07.1961) s. 212-214.

29  Kurucu Meclis Tutanak Dergidi, Cilt 2, 21. Birleşim, (17.07.1961) s. 226.
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Kanunun 1 inci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısının) bir an evvel 
kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun olacağından ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif edildi.

Tasarının tümü hakkında görüş belirtmek isteyen olmadığından, madde madde 
görüşülmesine geçildi. Kanunun sekizinci maddesine yapılan eklerin, kabul ve 
yürütülmesinden bakanlar kurulunun sorumlu olduğu oylanarak kabul edildi.

26- Hükümetimizle Kalkınma İkraz Fonu arasında imzalanan 6 milyon dolarlık 
İkraz Anlaşmasının tasdikine dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu30

Dışişleri Komisyonu Başkanı ve  Bu Rapor Sözcüsü Ş. R. Hatiboğlu ve Hamza 
Eroğlu söz alarak, tasarının bir an evvel kanunlaşması memleket menfaatlerine 
uygun olacağından ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ettiler. 

Türkiye Hükümetinin bir ajanı olan, Kömür İşletmeleri Kurumu ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetinin Ajanı sıfatiyle hareket eden Kalkınma İkraz Fonu 
arasında imzalanan 14,5 milyon dolarlık İkraz Anlaşmasının garanti edilmesi 
hakkındaki Anlaşmanın oylanmasına geçildi. Oylamaya katılan üyelerin (156), kabul 
(151), çekinser (5) oylarıyla, Anlaşma Kurucu Meclisçe kabul edilmiştir. Kanunun 
yürütülmesi görevi bakanlar kuruluna verilmiştir.

27- Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetinin Ajanı sıfatiyle hareket eden Kalkınma İkraz Fonundan istikraz 
edeceği 900 000 dolara ait Anlaşmanın garanti edilmesi hakkındaki Anlaşmanın 
tasdikine dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 

Anlaşma Kurucu Meclis gündemine alındığında Coşkun Kırca söz alarak, 
alınacak borcun faizinin Türk Lirası olarak ödenmesinin büyük bir başarı olduğunu 
belirtti.

Dışişleri Komisyonu adına  Hamza Eroğlu söz alarak, “ Muhterem arkadaşlar, 
Anlaşmanın imza tarihi 20 Ağustos 1959 dur. Eski iktidar devrine aittir. Bu temin 
edilen kredilerden istifade hususunda kolaylık sağladığı için teknik bakımdan biz her 
ne kadar Dışişleri Komisyonu olarak üzerinde durmuşsak da yapılmış bir tasarruf 
olduğu için reddi cihetine gitmedik. Sayın Kırca arkadaşımızın nazarı dikkatimizi 
celbetmesinden müteşekkiriz. Bu anlaşma diğer anlaşmalardan farklıdır. Dikkat 
buyurulursa Türkiye Hükümeti ile kalkınma ikraz fonu arasında yapılmış bir kredi 
anlaşmasıdır. Daha  önce M. T. A. Enstitüsü tarafından havadan maden istikşafında 
kullanılmak üzere yapılan 900 bin dolarlık ikrazın teminine mütevakkıftır. Bâzı 
formalitelere daha az riayet edilmektedir.” Şeklinde açıklamalar ile kanun tasarısının 
geçmişini ve gerekçelerini açıkladı.

Dışişleri Komisyonu Başkanı ve  Bu Rapor Sözcüsü Şevket Raşit Hatiboğlu 
Hamza Eroğlu verdikleri önerge ile “Türkiye Hükümetinin bir Ajanı olan Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsünün, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Ajanı 
sıfatiyle hareket eden Kalkınma İkrazı Fonundan istikraz edeceği 900 000 dolara 

30  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 21. Birleşim, (17.7.1961) s. 229-231.
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ait Anlaşmanın garanti edilmesi hakkındaki Anlaşmanın onaylanmasına dair kanun 
tasarısının, biran evvel kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun olacağından 
ivedilikle görüşülmesini” arz ve teklif etti. 

Daha sonra kanun tasarısının tümü ve madde madde oylanmasına geçildi. Tasarı, 
Kurucu Meclis üyelerinden oylamaya katılan (153)’ünden , kabul (150), çekinser (3) 
oy ile kabul edildi Kanunun yürütülmesi görevi Bakankar Kurulunua verildi.

28- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Konseyi Millî Mülteciler ve 
Avrupa’daki Nüfus Fazlalıkları İskân Fonu arasında 21 Ekim 1959 tarihinde 
Paris’te imzalanan Mukavelenin tasdikına dair kanun tasarısı ve Dışişleri  
Komisyonu raporu31 

Tasarı hakkında İlhami Soysal söz alarak, “Sayın arkadaşlarım; bugün 
onaylanmak üzere önümüze getirilmiş bulunan Mukavele 21 Ekim 1959 tarihinde 
imzalanmış ve 21 Ekim 1959 da da yürürlüğe girmiş olan bir Mukaveledir; yani 
yürürlüğe girişinden 22 ay sonra Yüksek Meclisin önüne tasdik edilmek üzere 
gelmektedir… Bu bir ikraz anlaşması olup Türk parası olarak değil, dolar olarak 
ödenecektir. Hattâ ödenmeye başlanmıştır bile. Nitekim bu mukaveleye ekli olarak 
sunulan tabloda birinci taksitin 28 Şubat 1961 tarihinde ödendiği gösterilmektedir. 
Bu mukavele 1,5 milyon doları ihtiva etmektedir. Çok yüksek faizli olup faizi % 
6,4 nisbetindedir. Kullanılacağı saha eğitim sahasıdır… Bu para, birtakım teknik 
eğitim merkezleri kurmak, ustabaşı ve saire yetiştirmek veya yetişmiş olanların 
ihtisaslarını artırmak için alınmıştır. İstanbul’da bir Eğitim Enstitüsü ve Ankara’da 
da iki tane Makina ve Maden İşletmeleri Merkezi kurulmak üzere alınmıştır. Fakat 
Ankara’da bu para elverişli tesislere bağlanmamıştır… Doğrudan doğruya Orta - 
Doğu Teknik Üniversitesine verilmiştir. Halbuki, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, 
sadece mühendis yetiştirmek, yüksek mühendis yetiştirmek için kurulmuştur. Bu gibi 
işlerin  oraya bağlanmasında eğitim tekniği bakımından  hatâ vardır. Mukavelenin 
‘görüşmeleri 1958 yılında başlamıştır. Halbuki 1958 yılında Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi âdeta bir eğitim merkezi olarak değil de, Hükümetin dış politikasının bir 
organı olarak, daha doğrusu Hükümetin Orta - Doğudaki dış politikasına yardımcı  
tesislerinden birisi olarak kuruldu.” Tarzında eleştirilerde bulundu.

Komisyon Başkanı Şevket Raşit Hatiboğlu söz alarak tasarının oluşumu  ve 
eleştirilere cevap vermiştir: “Tenkidleri dinledik. Tasarıların vaktinde Meclis huzuruna 
getirilmesi isteği yerindedir. Yalnız bu tasarıların bu şekil de gecikmiş olmaları bizim 
irademiz dışında  bir iştir. Evet doğrudur. Bu tasarı mevzuatımıza aykırı olarak bu iş 
geç kalmıştır. İşaret buyrulduğu gibi bu anlaşma 1959 un 21 Ekiminde imzalanmıştır. 
Bugünkü İnkılâp İdaresi ile alâkası yoktur. O zaman Meclise getirilip tasdiki temin 
edilmiş bir mukaveledir. O zamanki Hükümet bu şekilde davranmamıştır. Fakat 
o zaman yapılmış ve tasdik edilmemiş olan bu gibi mukaveleleri şimdi toplayıp 
incelemek ve tetkik etmek bir hayli zaman almaktadır, Bu gecikmeler normal şartlar 
içinde olan  bir gecikme değildir. Vaktiyle Avrupa Konseyi ikraz fonunda bir kredi 
alınmasına lüzum görülmüş ve hattâ ısrarla bunun peşinde koşulmuştur. Önce 3 

31  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 21. Birleşimi (17.07.1961) s.218.
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milyon dolar horç elde etmek için müracaat yapılmıştır, fon bunun yalnız bir buçuk 
milyon dolarını kabul etmiştir. Bu paranın bir milyon doları alınmış ve kullanılmıştır. 
Biz komisyon olarak mevzuu hariciyeden sorduğumuzda, o zamanda hariciyede 
böyle bir istikraza lüzum olmadığını ifade ettiklerini söylediler. Bununla beraber bir 
buçuk milyon dolarlık istikraz akdedilmişti. Faizi yüksekti, % 6,40 tır ve yüksektir. 
Komisyonumuz tarafından da faiz yüksek bulunmuştur. Artık daha düşük faizle 
para elde edilmesi için ilgili makamlara telkinlerde bulunulmuştur. Bu istikrazın 
tek hususiyeti vardır. O da memleketimizde teknik elemanlar yetiştirilmesini 
gözetmesidir. Bizde hakikaten teknik elemanlar yetiştirilmesi çok lüzumludur. Millî 
Eğitim Bakanlığımızın da bu mevzuda kurulmuş müesseseleri vardır. Bu elemanlar 
oralarda yetiştirilebilir. Bunun için de bütçeden para ayrılabilirdi. İstikraza lüzum 
yoktur. Bu paranın 1 300 000 doları Orta - Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde 
bu iş için bir yetiştirme merkezi kurulmasına ayrılmıştır. 200 000 doları da dokuma 
sanayii için teknik eleman yetiştirmek üzere bir eğitim enstitüsü kurulması  için 
verilmiştir. Hattâ 500 bin dolar olmak üzere üç taksitte ödenmesi kararı da iki takside 
indirilmesine teşebbüs edilmiştir. Verilen izahata göre bu para da bâzı makinaları, 
cihazları mubayaa için sarf edilmiştir. Komisyon, bu mukaveleyi, geri çevirmeyi bile 
düşünmüştür. Ama kredinin alındığı müessese Avrupa Konseyine bağlıdr. Onunla 
münasebetlerimizin nezaketi göz önünde tutulduğu ve parada alınmış bulunduğu 
için artık parası alınmış ve sarf edilmiş bir mukavelenin tasdikinden başka çare 
bulunamamıştır. Böyle olmasında da zaruret vardır.”

Daha sonra İlhan Özdil söz alarak, konunun Orta-Doğu Teknik Üniversitesi ile 
ilgili yönünü şu şekilde açıkladı: “Sayın arkadaşlar ben mühim bir noktaya işaret 
etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Orta - Doğu Teknik Üniversitesine 
bağlı bu Merkez Teknik üniversitesinin yetiştireceği mühendisler ile işçilerin 
bağlantısını idâme maksadiyle kurulmuştur. Arkadaşımın işaret buyurdukları gibi 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi sınırları geniş olarak alınan bir müessesedir. Daha 
sonraları hızlandırılmış işçi yetiştirme merkezi böyle bir tesisin daha ziyade Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı Meslekî Teknik Öğretim Müsteşarlığı bünyesi içinde, daha 
rantabl olarak çalışacağına kanaat getirilmiş bulunmaktadır. Orta – Doğu Teknik 
Üniversitesi Rektörlüğü ile uzun zamandan beri müzakereler cereyan etmekte idi. 
Son zamanlarda bir de protokol imzalanmıştır. Buna göre anlaşmanın malî vecibeleri 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesine aidolacak ve Meslekî Teknik öğretim de projenin 
işletmecilik tarafını sevk ve idare edecektir. Karar alınmış olup yakında tatbik 
mevkiine konulacağını da zannediyorum.”

Kanun tasarısının tümü üzerine görüşmeler tamamlandıktan sonra, madde 
madde görüşülmesine geçildi. Dışişleri Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü  
R. Hatiboğlu ve Hamza Eroğlu, verdikleri tasarının ivedilikle görüşülmesine dair 
önergenin kabulünden sonra, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Konseyi 
Millî Mülteciler ve Avrupa’daki Nüfus Fazlalıkları İskân Fonu arasında 21 Ekim 
1959 tarihinde Paris’te imzalanan Mukavelenin onaylanmasına dair kanun tasarısı”, 
oylamaya katılan üyelerin (162), kabul (160), ret (1), çekinser (1) oylarıyla Kurucu 
Meclisçe kabul edilmiştir.
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29- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında imza edilen  Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti 
arasındaki 9.7.1949 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmasına ek Protokol ile eklerinin 
tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu32 

Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Bu Raporun Sözcüsü Şevket Raşit Hatiboğlu 
ve Hamza Eroğlu, «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasındaki 
9.7.1949 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmasına Ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanması hakkındaki kanun tasarısının bir an evvel kanunlaşması memleket 
menfaatlerine uygun olacağından ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif etti.

Daha sonra tasarının tümü üzerinde söz alan olmadığından, madde madde 
görüşülmesine geçildi. Maddeler üzerinde söz alan olmadı. Anlaşma Kurucu 
Meclisçe kabul edilmiştir.

30- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 12.5.1949 tarihli Ticaret ve Ödeme 
Anlaşmalarına ek Protokol» ile eklerinin tasdiki hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu33 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Şevket Raşit Hatiboğlu ve Bu Rapor Sözcüsü 
Hamza Eroğlu, (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 12.5.1949 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına 
Ek Protokol» ile eklerinin onaylanması hakkındaki kanun tasarısının) bir an evvel 
kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun olacağından ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif etti. Önergenin kabul edilimesinden sonra, tasarının görüşülmesine 
geçildi. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 12.5.1949 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına 
Ek Protokol» ile eklerinin onaylanması hakkında Kanun”, maddeler hakkında söz 
almak isteyen olmadığından, oylamaya geçildi, oy çokluğuyla kabul edilen kanunun, 
yürütülmesi görevi Bakanlar Kurulu’na verildi.

31- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti arasında 27 Nisan 1961 tarihinde Ankara’da imzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti Arasında Doğru Demiryolu Nakliyat Sözleşmesi»nin onaylanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu34 

Tasarı hakkında Kurucu Meclis üyesi Mehmet Hazer söz alarak “Muhterem 
arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti arasında Doğru tren yolu Anlaşmasına dair olan mukavele maalesef 

32  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 21. Birleşim, (17.7.1961) s. 231-232.

33  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 21. Birleşim, (17.7.1961) s. 231.

34  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 21. Birleşim, (17.7.1961) s. 226-228.
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istenildiği gibi hazırlanmış değildir. Aradaki münasebetler ve rejim farkları ne olursa 
olsun ticaretin, daima kendi hudutları içinde ve karşılıklı olarak devam etmesi iktiza 
eder. Bu bütün dünyada bilinen bir hakikattir. Bu itibarla Rusya ile yapılacak yük ve 
sair nakliyat hususunda tanzim olunacağı bahsolunan listede şimdiye kadar Rusya 
ile bu ticareti yapmaya alışmış bulunan yerlerin başta ele alınması icabedeceği 
kanaatindeyim. Rusya ile şimdiye kadar yapılan ihracatta bilhassa bizim tüccarın 
istekleri nazarı itibara alınmamakta, teslim ve tesellüm işleri Rusların istedikleri 
şartlar dairesinde cereyan etmektedir. İnşallah bundan sonra eşit şartlar içinde cereyan 
eder. Bu nakliyatın aksamadan işliyebilmesi için hududa yakın olan Kızılçakçak ve 
Kars’ın da ele alınması ve yolcu tahmil ve tahliye işinde antrepo, depo ve rampa gibi 
tesislerin de kurulması lâzımdır. Aksi takdirde bu anlaşma tek taraflı işleme zorunda 
kalacaktır. Hükümeti ikaz etmek için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Temenni 
olunur ki, bu Anlaşma ticari icaplara göre işlesin, karşılıklı naklolunacak emtianın 
her hangi bir bahane dermeyan edilmeden Türk istasyonlarına kabulü için hazırlık 
yapılması lâzım. Bugün Kars’tan Rusya’ya sadece canlı hayvan nakledilmektedir. 
Buna mukabil Rusya’dan başka maddeler ithal olunmaktadır. Gene Kars’tan, yapılan 
anlaşmalar gereğince, muhtelif bölgelerimizden gelen tütün ve üzüm gibi maddeler 
de ihracolunmaktadır. Doğu - Anadolu’nun ihtiyacı olan kereste ve saireyi Rusya’dan 
ithal edememekteyiz. Çünkü tesisler vücuda getirilmiş değildir. Buna mukabil daha 
uzakta olan Romanya’dan ithal etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. İnşallah bundan 
sonraki anlaşmalar iyi işler de, bu noksanlarda tamamlanmış olur. İkinci madde de 
derpiş olunan ticaret merkezleri hakkındaki temennim şudur ki tesbit edilmiş olan 
bölgelerde tesislerin bir an evvel ikmal edilerek faaliyete geçmesidir. Maruzatım 
bundan ibarettir.” Şeklinde görüşlerini açıkladı.

Komisyon adına Hamza Eroğlu söz alarak, “Sayın arkadaşımızın temas ettiği 
bir hususa cevap vermek istiyeceğim. Sovyet Rusya ile yapmış olduğumuz Nakliyat 
Sözleşmesinin 15 inci maddesine göre anlaşmalar yetkili makamlarca tasdik edilip 
yürürlüğe girecektir. Sözleşme henüz meriyete girmemiştir. Meriyete girdikten sonra 
yolcu ve bagaj nakliyatında birtakım kolaylıklar sağlanacaktır. Sözleşme 29 Mayıs 
1922 tarihli Mukavelenin yerine kaim olmaktadır. Ayrıca bu Sözleşmeye göre, iki 
tane de uygulama anlaşmaları akdedilecektir. Bu anlaşmalarla birlikte M. Hazer 
arkadaşımızı arzuladığı kolaylıklar da temin edilmiş olacağını ümidetmekteyim. 
Kanun metninde bir hata olmamakla beraber dağıtılan evrakta Anlaşmanın metninde 
tabî hataları vardır. Meselâ Ahuryan Abiryan olmuştur. Bunların tashihi için gerekli 
düzeltmeler yapılmış, zapta verilmiştir.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Tasarının tümü hakkında başka söz isteyen olmadığından, madde madde 
görüşülmesine geçildi. Dışişler Komisyonu Başkanı Bu rapor Sözcüsü Ş. R. 
Hatiboğlu ve Hamza Eroğlu verdikleri önergeyle, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 27 Nisan 1961 
tarihinde Ankara’da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında Doğru Demiryolu Nakliyat Sözleşmesi» 
nin onaylanması hakkındaki kanun tasarısının bir an evvel kanunlaşması memleket 
menfaatlerine uygun olacağından ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif etti. 
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Coşkun Kırca’nın tasarı hakkındaki görüşlerinin dinlenmesinden sonra, kanun 
tasarısı oylanarak Kabul edildi. Kanunun yürütülmesi görevi ile Bakanlar Kurulu 
görevlendirildi.

32- Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kefaleti altında Etibank Genel 
Müdürlüğü ile  Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Ajanı sıfatiyle hareket 
eden Kalkınma İkraz Fonu arasında akdolunan 7 Milyon dolarlık İstikraz 
Anlaşmasının tasdikına dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu35 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıldı Komisyon adına Hamza Eroğlu 
söz alarak, “Etibank Genel Müdürlüğü Kalkınma ve İkraz Fonu ile yapmış olduğu 
7 milyon dolarlık Vilâyetler Enerji Şebekesinin ıslah ve tevsiine dair projenin dış 
finansmandan kullanılmak üzere bir kredi temin edilmiş bulunmaktadır. Kredi vâde 
12 yıl, fak % 3,5 ve altılar aylık taksitlerle ve Türk parası olarak ödenecektir. Ben 
asıl evraktaki baskı hatalarına işaret etmek için huzurlarınızı işgal ediyorum. Sevk 
sayısı 37 diye başlıyan evrakın birinci sayfasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
kefaleti altında Etibank Genel Müdürlüğü ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetinin Ajans tâbiri var, bu ajanı sıfatiyle hareket eden olacak ve yine aynı 
başlıktaki istikraz kelimesi ikraz olacaktır. Üçüncü sayfada Dışişleri Komisyonunun 
değiştirişinin altıncı satırındaki istikraz kelimesi keza ikraz birinci maddenin son 
satırındaki aynı kelime ikraz olacaktır. Kanunla ilgili bu değişiklikleri Sayın Başkan 
zannediyorum ki, reye arz edecektir. Anlaşmanın metninde de baskı hatası vardır: 
4 üncü sayfada başlıktan sonraki ibarede, «bir teşekkül olan» şeklindeki ifade, «bir 
teşekkülü olan» şeklinde tashih edilecektir.

14 üncü sayfada, madde: 10, kısım 10.01 de, İstikraz Anlaşmasının 
tarihi yazılmamıştır. 1960 yılının 21 Ocak günü meriyete girecektir, şeklinde 
düzeltilecektir.” Tasarı hakkında açıklamalarda ve hazırlanışı sırasında meydana 
gelen bazı baskı hatalarının düzeltilmesi gereğine işaret etti.

Kurucu Meclis üyesi Necip Bilge söz alarak, “Muhterem arkadaşlarım; Anlaşma 
hakkında bendeniz komisyondan bir temennide bulunmak ve Hükümetten de 
bir sualin cevabının verilmesi talebinde bulunmak üzere söz almış bulunuyorum. 
Muhterem arkadaşlar; Dışişleri Komisyonu, önümüze gelen tasarıların raporunu 
hazırladığı zaman daima, Hükümet temsilcilerinin vermiş oldukları etraflı izahat 
ve gerekçede verilen bilgiler nazarı itibara alınarak tasarının onaylanması kabul 
edilmiştir, şeklinde gayet kısa izahatla iktifa etmektedir. Halbuki kendilerine verilmiş 
olan izahat nelerden ibarettir? Bu hususta bizleri malûmattar ederlerse daha faydalı 
ve iyi olur. Biz de oyumuzu bilerek kullanırız. Gerekçede daha doğrusu elimizdeki 
raporda görüyoruz. Hükümet tasarısında bir gerekçe vardır. Oradan bâzı malûmat 
alınabiliyor. Halbuki, Hükümet temsilcilerinin vermiş oldukları izahat nelerden 
ibarettir. Bunu bilmiyoruz. Bu hususta da bize malûmat verilmesi uygun olur. Bu 
itibarla komisyon raporunun biraz daha etraflı olması lâzım geldiği hususunda 
nazarı dikkatim çekmek isterim. İkinci nokta da şudur: Tasarıya göre Anlaşma, 
memleketimizin muhtelif şehirlerindeki elektrik şebekesinin ıslahı ve genişletilmesi 

35  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 21. Birleşim (17.07 1961) s221-224.
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ile alâkalıdır. Kayseri, Konya ve Trabzon gibi birtakım şehirler vardır. Hatırladığıma 
göre Kayseri Hirfanlı Barajından istifade etmesi lâzım gelen bir şehrimizdir. Hirfanlı 
Barajının da inşaatı bitmiş, elektrik istihsaline başlamıştır. Kayseri gibi, Kırşehir, 
Nevşehir, Niğde gibi şehirlerimiz de halen bu elektrikten istifade edememektedirler. 
Çünkü halen bunu temin edecek havai hatlar düzenlenememiştir. 1957 senesinden 
sonda elektriğin verileceği şayi olmuş, defalarca bunu dinlemiştik. Şimdiye kadar 
ikmal edilemediği anlaşılmaktadır. Ayrıca rica etsek Sayın Sanayi Bakanı bizleri 
tarih vermek suretiyle tenvir edebilirler mi? Hirfanlı Barajının Orta - Anadolu’nun 
bu şehirlerine ne zaman faydalı olacak? Elektrik ne zaman verilebilecektir?” şeklinde 
görüşlerini ortaya koydu.

Sanayi Bakanı İhsan Soyak cevaben, “ Sayın arkadaşımız, Kayseri’nin Hirfanlı 
Barajına ne zaman bağlanacağını soruyor. Bu İtalyanlarla yaptığımız bir anlaşmayla 
ilgilidir. Bunun finansmanı yakınlarda tahakkuk edecektir. 1963 yılında Kayseri 
Hirfanlı’ya bağlanacaktır. Bugünkü mevzu, doğrudan doğruya Kayseri’nin iç 
şebekesi ile ilgilidir. Bunun tatbikat yılı da 1963 olacaktır.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Emin Soysal söz alarak “ Söz barajlara gelmişken bendeniz 
de bir noktaya temas edeceğim. Ceyhan Barajı yapılmış, fakat şehir şebekesi 
yapılmadığı için bugüne kadar 4 100 kilowatlık elektrik enerjisi âtıl durmaktadır. 
4 500 kilovatlık santralden yalnız 400 kilovatlık bir enerji kullanılmaktadır. 4 100 
kilowatlık enerji senelerden beri açıkta durmaktadır. Bu hususta Sanayi Bakanı ne 
gibi tedbirler düşünmektedir?Yüksek Mecliste açıklarlarsa memnun olurum.” Dedi.

Sanayi Bakanı İhsan Soyak “Efendini; sayın arkadaşımız Emin Soysal’ın sualini 
cevaplandırayım. Bu anlaşmada Maraş şehrinin iç şebekesinin ıslahı da dâhildir. 
Arkadaşımızın buyurdukları gibi orada kullanılmıyan bir üretim vardır. Bunun için 
de; Sümerbankın İplik Fabrikası evvelce tehir edilmiş durumda idi, bu fabrikayı tehir 
durumundan çıkarıp harekete geçireceğiz. Bu kararımızı da bugünlerde alâkalılara 
arz edeceğiz.” Şeklinde açıklama yaptı.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bu rapor Sözcüsü Şevket Raşit Hatiboğlu Hamza 
Eroğlu (Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kefaleti altında Etibank Genel Müdürlüğü 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Ajanı sıfatiyle hareket eden Kalkınma 
İkraz Fonu arasında akdolunan 7 milyon dolarlık İkraz Anlaşmasının onaylanmasına 
dair kanun tasarısının) bir an evvel kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun 
olacağından ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif etti. Önerge kabul edilerek 
tasarının görüşülmesine geçildi.

Tasarının tümü hakkında söz isteyen başka üye olmayınca, madde madde 
oylanmasına geçildi. Birinci Maddenin görüşülmesinde Coşkun Kırca söz alarak, 
“Efendim, tamamen teknik bir hususa temas edeceğim. Anlaşma Türk Hükümeti 
adına Hasan Polatkan ve Etibank adına Burhan Ulutan ve diğer bir zat tarafından 
imzalanmıştır, öyle anlaşılıyor ki, Etibank bu Anlaşmayı akdetmek üzere Türkiye 
Hükümeti tarafından murahhas sıfatiyle salâhiyettar kılınıyor. Etibankın Türkiye 
Hükümetini beynelmilel bir Anlaşmanın imzasını da temsil ederken, Anlaşmayı 
ayrıca imzalaması yersizdir. Etibank bir beynelmilel hukuk hükmi şahsı olamaz ki bu 
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yetkiye sahibolabilsin. Böyle olunca, «Türkiye Cumhuriyeti adına » denir ve altına 
unvanlarıyla Maliye Bakanı, Etibank Umum Müdürü - ve Etibankta cari kaidelere 
göre iki imza gerektiğinden – Etibank Umum Müdür Muavini bu ibarenin altına 
imzalarını vaz’ederler veya «Türkiye Cumhuriyeti adına şu müessese» denmekle 
iktifa olunur ve imza tarihinde bu müessesenin mümessilleri kimler ise onlar 
imzalarını koyarlar, imza vaz’ında bundan böyle böylece hareket edilmesi yerinde 
olur, sanırım. Komisyonun bu husustaki kanaatini rica ediyorum.” Dedi.

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kefaleti altında Etibank Genel 
Müdürlüğünün, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin ajanı sıfatiyle hareket 
eden Kalkınma İkraz Fonu ile 21 Ocak 1961 tarihinde akdetmiş olduğu 7 milyon 
dolarlık ikraz Anlaşması onaylanarak yürürlüğe konuldu. Kanunun yürütülmesi 
görevi Bakanlar Kuruluna verildi.

33- Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasındaki 
23.5.1955 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol ile eklerinin tasdiki 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu36

Kanun tasarısı hakkında, Dışişleri Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 
Şevket Raşit Hatiboğlu, Hamza Eroğlu önerge vererek, “Türkiye Cumhuriyeti 
ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasındaki 23.2.1955 tarihli Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasına ek Protokol” ile eklerinin onaylanması hakkındaki kanun tasarısının, 
bir an evvel kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun olacağından ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif etti. Önergenin kabul edilmesinden sonra kanun tasarısının 
görüşülmesine geçildi.

Enver Sökmen söz alarak, tasarı hakkında Hükümet ve Ticaret Bakanlığına 
başarılı bu anlaşmadan dolayı teşekkür etti. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumlhuriyeti arasında 11.2.1961 tarihinde Ankara’da imzalanan 
«Türkiye Cumlhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasındaki 23.2.1955 
tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol» ve ekleri onaylandı.

34-«Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasında 18.7.1948 
tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol» ile eklerinin tasdiki hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bu Raporun Sözcüsü Şevket Raşit Hatiboğlu 
Hamza Eroğlu önerge vererek, “Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti 
arasındaki 18.7.1948 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanması hakkındaki kanun tasarısının, bir an evvel kanunlaşması memleket 
menfaatlerine uygun olacağından ivedilikle görüşülmesini teklif etti. Önergenin 
kabul edilmesinden sonra kanun tasarısının görüşülmesine geçildi Tasarı onaylanarak 
yürürlüğe girdi.

36  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, (17.7.1961) ss. 230-231.
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35- Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
arasındaki 8.10.1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol ile 
eklerinin tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu37 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bu ve Bu rapor Sözcüsü  Şevket Raşit Hatiboğlu 
ile Hamza Eroğlu önerge vererek, “Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8.10.1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek 
ikinci Protokol ile eklerinin onaylanması hakkındaki Kanun tasarısının, bir an evvel 
kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun olacağından ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif etti. Tasarının tümü üzerinde söz alan olmadığından, madde madde 
görüşülmesine geçildi.

Maddeler üzerinde de söz alan olmadığında, oylamaya geçildi Kanun tasarısı 
oylanarak kabul edildi. Kanunun yürütülmesi görevi Bakanlar Kurulu’na verildi.

36- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 23.12.1960 tarihinde Belgrad’da imzalanan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümet ile Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 31.12.1959 tarihinde akdolunan Ticaret Anlaşmasına ek Protokol ve 
ekleri onaylanmıştır.

Kanun tasarısının tümü ve maddeleri hakkında söz alan olmadığından, oylamaya 
geçildi. Kanun onaylanarak, yürütülmesi görevi Bakanlar Kuruluna verildi.

37- 113 sayılı Af Kanununun değişik birinci maddesinin (B) bendi ile değişik 
7 nci maddesinin yorumlanması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Geçici 
Komisyon raporu38

Başkan tarafından, komisyon üyeleri ve bakanlar kurulu üyelerine, Af Kanunu 
değişiklikleri hakkında söz alıp almayacakları soruldu. Herhangi bir açıklama ve 
soru sorulmadı. Daha sonra rapor oylamaya sunularak kabul edildi.

38- 1918 sayılı Kaçakçılığın men’i ve takibine dair Kanunun 6846 sayılı 
Kanunun değiştirlen 60 ıncı maddesinin yorumlanmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu39

 Rapor müzakere açılmadan önce okunarak, komisyon teklifi üzerine Karma 
Komisyon’a geri gönderilmesi istendi. Komisyona iadesi kabul edildi. 

39- Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına ek Üçüncü 
Protokolün tasdikına dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyon raporu40

Tasarının tümü üzerinde Temsilciler Meclisi üyesi Fethi Çelikbaş söz alarak: 
“…bu tasarıda bir fondan bahsedilmekte ve memleketimizin menfaatleri icabı bu 
fona iştirak edilmesi ve bu fondan bâzı hizmetler beklenildiği esbabı mucibede 
yazılmaktadır. Fakat bir vesile ile öğrenmiş bulunuyoruz. Maddede tasrih edilen 

37  Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, 2. Cilt. 21. Birleşim, (17.7.1961)233-234.

38  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt2, 22. Birleşim, (27.07.1961) s.288.

39  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 23. Birleşim, (16.08.1961) s.302.

40  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 24. Birleşim, (29.08.1961), s.306.
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hususlar bizim tarafımızdan vaktinde ikmal edilmemiştir. Ezcümle İstanbul’da 
Dokuma Sanayii Eğitim Enstitüsünün ihdasına dair bir yardım ve bu fonla alâkalı 
bir teşebbüs vardır. Fakat 1958 senesinde teşebbüse geçildiği halde o tarihten bu 
yana ikmal edilememiştir. Diğer projelerin de ne safhada olduğunu bilmiyoruz. 
Hükümetten rica ediyoruz, bu mevzuda Muhterem Heyetinizi şu anda tenvir etmeye 
imkânları var mıdır? Vakıa Hariciye Vekili bu mevzuu bilmemektedir. Hükümet 
içerisinde diğer bakanlıklara taallûk ettiği için, meselâ bu enstitü Millî Eğitim 
Bakanlığınca yürütülmektedir. Ne safhada olduğunu bilmiyorum. Üç yıldan beri 
böyle bir münasebetle netice alınamaması mütaakıp istifadelerden bizi mahrum 
edeceği muhakkaktır. Binaenaleyh bu mevzuda Dışişleri Bakanının izahat vermesini 
rica ediyorum.” Dedi. Dışişleri Komisyonu adına Hamza Eroğlu kürsüye gelerek, 
“ …Sözleşme Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına ek 
Üçüncü Protokolün onaylanmasına dairdir. Ancak ek Üçüncü Protokol onaylanırken 
üçüncü Protokolü imtiyaz ve muafiyetlerden istifade ettirilmesi bahis konusu olan 
Avrupa Konseyi İskân Fonu Statüsü de ek olarak bu vesika ile birlikte getirilmiştir. 
Burada Avrupa Konseyi İskân Fonu Statüsüne dâhil bulunanların bâzı muafiyet ve 
imtiyazlardan istifadesi derpiş edilmektedir. Bu münasebetle Avrupa Konseyi İskân 
Fonunun bâzı çalışmalarından da bahsedilmiştir. Bu arada, Niğde vilâyetinde 100 köy 
meskeni  inşası; Tuzla’da göçmenler için bir kabul merkezi inşasının tertip ve tanzim 
edilmesi; Muş ovasına 100 ailenin iskânı gibi hususlar da Hükümet gerekçesinde yer 
almış İskân Fonunun faaliyetlerindendir. Şimdi, Sayın Fethi Çelikbaş arkadaşımızın 
bize çok özel bir konuda sormuş oldukları bu suali, biz daim önce komisyonda 
düşünmemiş olduğumuzdan bu hususta bir bilgi veremiyeceğiz. Ama, bu hususta 
gerekli bilgiyi tetkikten sonra arkadaşlarımız belki vereceklerdir. Hükümet temsilcisi 
olan arkadaşımız da hazırlanmamış olduklarını ifade buyurdular. Ben nazarı 
dikkatlerinizi şu noktaya celbetmek istiyorum. Mesele İskân Fonunun mevcudatı 
ve şahıslarının hukukî durumu dolayısiyie bâzı imtiyaz ve muafiyetlerden istifade 
ettirilmesidir. Bu hususu bilgilerinize arz etmek isterim.” Şeklinde açıklamalarda 
bulundu.

Daha sonra kürsüye Dışişleri Bakanı Selim Sarper gelerek “…Efendim, bu 
iskân protokolü hakkında Sayın Fethi Çelikbaş arkadaşımızın bizzarure Dışişleri 
Bakanlığına tevcih buyurdukları sual mahiyeti itibariyle gayet spesifik olduğu için 
cevaplandırmak imkânından mahrumdum. Kendilerinin de ifade buyurdukları gibi 
ancak Bakanlıklararası bir Komisyonun çalışması neticesinde kendilerini ve Yüksek 
Heyetinizi tatmin edici cevaplar verilebilir. Şu noktayı belirtmek istiyorum ki, bu 
kanunla tasdiki mevzuubahsolan Protokol evvelâ, iskân malları ve muamelelerinin 
hukuki rejimi, aynı zamanda bu fonun uzuvları ile memurlarının hukuki statüsünün 
tesbiti ve bu fon muameleleri dolayısiyle uygulanan bilgilerin de bildirmesi gayesi 
güdülmektedir. Diğer hususlar hakkında Fethi Çelikbaş arkadaşımızın izhar 
buyurdukları arzu üzerine eğer Hükümet Başkanlığı karar verirse Bakanlıklara bir 
tamim yaptırmak suretiyle bu malûmat toplanabilir. Arkadaşımız, memleketimizin 
beynelmilel teşekküllerden ne dereceye kadar istifade edip etmediği mevzuuna da 
dokundu. Bunun hakkında, şahsan NATO Enfrastrüktüründe çalışmış bir arkadaşınız 
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olarak malûmat verebilirim. Bu mevzuda Türkiye kadar NATO’dan istifade etmiş 
üye devlet azdır. Bundan dolayı Hükümete ve bu işle uğraşan memurlara büyük bir 
şeref payı çıkarmaya lüzum yoktur. Normali de budur. Binaenaleyh, gayet normal 
olarak bu paranın büyük kısmı da bizim memlekette yapılan Enfrastrüktür işine sarf 
edilmiştir. Mâruzâtım bundan ibarettir.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Şevket Raşit Hatibolu söz alarak “… Muhterem 
arkadaşlar, bu mevzuda müphem bâzı noktalar kaldı. Huzurunuza getirilmiş olan 
mukavele aslında bir istikraz mukavelesi değildir. Avrupa Konseyine bağlı olan iskân 
fonuna ait bâzı imtiyaz ve muafiyetlerin bu Konseye üye olan devletlerin tasdik 
ettiği gibi bizim, tarafımızdan kabulüne ait bir kanun tasarısıdır. Fethi Çelikbaş 
arkadaşımızın bahsettiği meseleye, bundan bir müddet evvel Yüksek Meclisçe 
kabul buyurulan ikraz fonundan alınan krediye ait lâyihanın müzakeresinde temas 
edilmiştir. Hatırlanacağı üzere bu iskân fonundan, tarafımızdan bir buçuk milyon 
dolarlık bir istikraz anlaşması akdedilmiştir. Bunun bir milyon doları alınmış ve Fethi 
Çelikbaş arkadaşımızın bahsettiği öğrenim tesislerine harcanmıştır. Zaten Dışişleri 
Bakanlığınca bu istikraz pek de uygun görülmemiştir. Çünkü, faizi yüksektir. Bugün 
% 7 den daha ucuz faizle istikraz imkânları vardır. Bu sebeple geri kalan yarım 
milyon doların alınmamasını komisyonunuz daha muvafık buldu. Bu nevi öğretim 
tesisleri için harcanacak paranın Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden alınabileceği 
düşünülmüştür. Şimdi şunu belirtebilirim; bu lâyihanın bu istikraz ile bir ilgisi 
yoktur. Bu lâyiha Avrupa Konseyinin, kurmuş olduğu ve diğer Devletlerin de kabul 
etmiş olduğu iskân fonuna ait bir statünün Türkiye’nin de Konsey üyesi bir devlet 
olarak kabul etmesine aittir. Maruzatım bundan ibarettir.” Dedi.

Tasarını tümü hakkında görüşmeler tamamlandıktan sonra, madde madde 
görüşülmesine geçildi. Maddelerde söz alan olmadı. Tasarı Kurucu Meclisce 
onaylanarak yürürlüğe konuldu. Kanunun yürütülmesi ile Bakanlar Kurulu 
görevlendirildi.

40- Cenevre’de 1951 tarihinde imzalanmış olan Mültecilerin Hukuki 
Durumuna dair Sözleşmenin tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu41 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen olmadığından, madde madde 
görüşülmesine geçildi. Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü Şevket Raşit Hatiboğlu 
ile Hamza Eroğlu, Cenevre’de 1951 tarihinde imzalanmış olan Mültecilerin Hukuki 
Durumuna dair Sözleşmenin tasdiki hakkında kanun tasarısının bir an evvel 
kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun olacağından ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ettiler.

Birinci maddenin oylanarak geçmesinden sonra, Dışişleri Komisyonu sözcüsü 
Hamza Eroğlu söz alarak açıklamalarda bulundu. Kurucu Meclis üyesi Enver Kök, 
anlaşmanın onaylanmasının, bu kadar sene gecikmesini eleştirdi. 

41  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 24. Birleşim, (29.08.1961), s.308.
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Dışişleri Komisyonu üyesi Hamza Eroğlu söz alarak, “Efendim, Sözleşme Sayın 
Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel’in- imzası ile 5.5.1961 tarihinde 
Kurucu Meclis Başkanlığına sevk edilmiştir. Asıl gecikme, Anlaşmanın imzasından 
itibaren bu tarihe kadar geçen devreye aittir. Eğer son on yılın iktidarı bu şekilde 
memlekete hayırlı ve insani istikametler veren ve insan haklarına saygı gösteren 
anlaşmaları imzalamada, tatbik etmede ileri görüşlü bir politika takibetmiş olsaydı 
bu gecikmenin sebebi anlaşılırdı. Ama son on yıllık iktidarın davranışının insan 
haklarına saygıdan uzak olduğunu hesaba katarsak bu Anlaşmanın niçin gecikmiş 
olduğunun sebebi bütün çıplaklığı ile anlaşılmış olur.” Gecikmenin nedenlerini 
açıkladı.

 Anlaşmanın 2. Maddesine yapılan itirazın ve ihtirazi kayıt hakkında, “Mültecilerin 
hukuki durumuna dair Sözleşmenin 42 nci maddesinin bahşettiği imkâna uygun 
olarak, onaylama anında aşağıdaki ihtirazi kayıt kabul edilmiştir. «Bu Sözleşmenin 
hiçbir hükmü, mülteciye Türkiye’de Türk uyruklu kimselerin haklarından fazlasını 
sağladığı şeklinde yorumlanamaz.» biçiminde konulması kabul edildi.

Cenevre’de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanmış olan Mültecilerin Hukuki 
Durumuna dair Sözleşmenin onaylanması hakkında Kanun  Kurucu Meclisce 
onaylanarak kabul edildi. Yürürlüğü sorumluluğu Bakanlar Kuruluna verildi.

41- Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri  Hükümetinin bir teşekkülü 
olan Export - import  Bank of Washington (Eximbank) arasında imzalanan 153 
428 400 liralık İstikraz Anlaşmasının tasdikına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu42 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen olmadığından, maddelerin 
görüşülmesine geçildi. Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü Ş. E. Hatiboğlu, Hamza 
Eroğlu söz alarak, Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir 
teşekkülü olan Export - İmport Bank of Washington (Eximbank) arasında imzalanan 
153 428 400 liralık İstikraz Anlaşmasının tasdikına dair kanun tasarısının biran evvel 
kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun olacağından ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ettiler.

Maddelerin görüşülmesin de lehte ve aleyhte söz alan olmadığından, oylamaya 
geçildi ve onaylandı. Kanunun yürütülmesiyle Bakanlar Kurulu görevlendirildi.

42- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında imzalanan Tabiî Uranyum Satış Anlaşmasının onaylanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu43 

Tasarının tümü hakkında söz almak isteyen olmadığından, madde madde 
görüşülmesine geçildi.

42  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 24. Birleşim, (29.08.1961), s.310.

43  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 24. Birleşim, (29.08.1961), s.310.
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Dışişleri Komisyonu  Başkanı Sözcü Ş. R. Hatiboğlu ve Hamza Eroğlu, Tabiî 
Uranyum Satış Anlaşmasının onaylanması hakkında kanun tasarısının bir an evvel 
kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun olacağından ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ettiler.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında, 7 Şubat 1961 tarihinde Washington’da imzalanan 2,5 ton Tabiî Uranyum 
Satış Anlaşması ve taraflar arasında teati olunan mektuplar onaylandı. Kanunun 
yürütülmesi ile Bakanlar Kurulu görevlendirildi.

43- Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki 
muaddel Amerikan Kanununun hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında akdolunan 
13 Şubat 1959 tarihli Anlaşmanın tasdikına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu44

Tasarının tümü üzerinde görüşülmesinde Temsilciler Meclisi Üyesi Coşkun 
Kırca söz aldı, “…Muhterem arkadaşlarım;  Küçük, fakat önemli bir hususa nazarı 
dikkatinizi celbetmek istiyorum, önümüzdeki anlaşmanın ikinci maddesinin birinci 
fıkrasının (B) Kısmının (b) bendinde şöyle denilmektedir : …hem Export - împort 
Bank of Washington, hem de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına hareket eden 
Türkiye Maliye Vekâletinin Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtınca (aşağıda 
M. I. I. T. diye anılacaktır.) şayanı kabul olacaktır. Muhterem arkadaşlarım; bu 
Anlaşma 13 Şubat 1959 tarihinde imzalanmıştır; yani 27 Mayıs 1960 devriminden 
evvel... İmzalandığı zaman bu paragrafta mevzuubahsedilen Milletlerarası İktisadi 
îş Birliği Teşkilâtı Maliye Bakanlığına bağlı olmayıp, Dışişleri Bakanlığına bağlı idi. 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığından alınıp, Maliye 
Bakanlığına verilmesi 27 Mayıs 1960 devriminden sonra olmuştur. Bu itibarla tou 
maddede bariz bir maddi hatanın, hattâ milletlerarası teamüller bakımından vahîm 
bir tashihin mevcudiyeti nazarı dikkati çekiyor. Bu anlaşma yapılırken, Milletlerarası 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtından ya tek başına bahsedilmiş veyahut Türkiye Hariciye 
Vekâleti Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı denmiş olmalıdır, öyle anlaşılıyor ki, 
(bu anlaşmanın bilâhara Türkçe tercümesi hazırlanırken (Hariciye Vekâleti) tâbirinin 
yerine (Maliye Bakanlığı) tâbiri konmuş ve metin, Bakanlar Kuruluna bu tasıhihle 
sevk edilmiş, öyle sanıyorum ki, anlaşmanın İngilizce metni muteberdir. İngilizce 
metinde ise her halde Maliye Bakanlığı kaydının bulunması imkânı yoktur. Muhterem 
arkadaşlar, Milletlerarası Anlaşmanın tasdikında Yüksek Meclis dahi anlaşmaları 
tüm olarak ya, kabul eder veya reddeder; ama, bir virgülü bile değiştiremez. Nerede 
kaldı ki, bir bakanlık veya Hükümet bir anlaşma Yüksek Meclise sunulurken bu 
anlaşmanın Türkçe tercümesi üzerinde tasarrufta bulunmak yetkisine malik olabilsin. 
Maliye Bakanlığı nasıl olur da Yüksek Meclisin bile sahibolmadığı bir yetkiyi 
kendisinde görür de anlaşma metnini tashih eder ve muteber metni değiştiremediğine, 
değiştiremiyeceğine göre Yüksek Meclisi aldatmaya teşebbüs eder. Muhterem 
arkadaşlarım, huzurunuzda mutaaddit defalar milletlerarası münasebetlerin bir 

44  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 24. Birleşim, (29.08.1961), s.310
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küllolduğunu belirtmekle sabrınızı suiistimal eyledim. Bir küllolan milletlerarası 
münasebetlerin iktisadi unsurları üzerinde siyasi unsurlarının ve siyasi unsurları 
üzerinde iktisadi unsurlarının daima tesiri olacağının ve bu sebepten dolayıdır ki; 
belki de çok uzun senelerden beri hattâ bir buçuk asırdan beri, devletlerin yüzde 
doksanında, Sayın Dışişleri Bakanının Kurucu Meclis Bütçe Komisyonunda müdellel 
ve teferruatlı olarak izah ettikleri gibi, iktisadi milletlerarası münasebetlerde temas, 
müzakere ve anlaşma yapma işlerinin Hariciye Vekâletlerine bırakıldığının ve niçin 
bırakıldığının en basit misali işte burada. Çünkü milletlerarası anlaşma yapmak, aynı 
zamanda, bâzı milletlerarası teamülleri bilmeyi, bâzı devletlerarası hukukla ilgili 
işlerde vukufu ve bilgiyi gerektirir. Bu sebepten dolayı bu iş, ihtisas sahibi olan yere 
bırakılır. Her vekâletin birbiriyle münasebeti her işte mevcuttur. Eğer Vekâletlerimiz 
kendi işlerini yürütürken, ingiltere’de en güzel numunesini gördüğümüz iş birliği 
anlayış ve zihniyetinden, düşük iktidar zamanındaki Dışişleri Bakanlığında olduğu 
gibi, bugün de bâzı başka bakanlıklar mahrum kalırlarsa, kendilerine aidolmaması 
gerektiği aşikâr olan yetkileri üzerlerinde toplamakta bile tam bir inhisarcı zihniyetle 
hareket ederlerse, hattâ bir işle ilgili olduğunu çok iyi bildiklerinden emin oldukları 
hususlarda dahi diğer bakanlıklara malûmat vermezlerse, vermekten çekinirlerse, 
bundan, maalesef, modern âmme idaresi icaplarının bakanlıklarımızca pek iyi 
anlaşılamadığı sonucu çıkar ve işte bugün bir misalini gördüğümüz hem gülünç, 
hem acıklı durumlarla karşılaşırız. Netice olarak, komisyondan, Anlaşmada Maliye 
Bakanlığı ibaresinin mi, yoksa Dışişleri Bakanlığı ibaresinin mi, bulunduğunun 
açıklanmasını rica ediyorum. Bu hususta malûmat verirlerse kendilerine çok 
müteşekkir kalacağım.” Dedi.

Ardından Temsilciler Meclisi üyesi Fethi Çelikbaş söz alarak, “… Muhterem 
arkadaşlar, bendeniz, kanunun asıl başlığı ve 1 inci maddesi üzerinde durmak 
istiyorum. Kanunun başlığını okuyunca yadırgadım. Âkıd devletin kendi kanunda, 
diğer âkıd devletin kanununa dayanan bir anlaşmadan bahis böyle bir başlığın 
konmasının ilk bakışta anlaşılması güç. Başka bir maksat varsa bilmiyorum. Kanunun 
başlığı bence, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında zirai mahsul fazlalıkları (hakkında akdolunan 13 Şubat 1959 
tarihli Anlaşmanın tasdikına, dair kanun tasarısı, şeklinde olmalıdır. Getirilen şekilde 
özel bir maksat güdülmemişse mutlaka değiştirilmesi gerek, açık değildir. Ve başka 
bir devletin kanununun anlaşmada yer alması gerekmez. Bendenizin teklifim şu ki; 
asıl anlaşmanın başlığını teşkil eden kayıt sonda oluyor; Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdedilen zirai mahsul 
fazlalıkları demekle, zirai mahsul fazlalıklarını başa almak ve Amerika’nın şu veya 
bu kanununa göre yapıldığını tasarıdan tayyetmek lâzımgelir kanaatindeyim. Husûsi 
bir maksat varsa izahını rica edeceğim.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fahri Özdilek Hükümet adına söz 
alarak, “…Muhterem arkadaşlar; gerek başı gerekse İngilizce metninde hariciyeden 
bahsedilmiş olmasına rağmen buradaki ifadede Maliye Vekâletinin bir durumu ortaya 
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çıkmış, dolayısiyle bir hukuki vaziyet karşısındayız. Maliye Vekili arkadaşımız 
henüz yetişemediler. Binaenaleyh Yüksek Riyasetten bunun talikini ve komisyona 
iadesini istirham ediyorum.” Şeklinde eleştirilere cevap verdi.

Daha sonra Kurucu Meclis Başkanı tarafından tasarının komisyona geri 
gönderilmesi oylamaya sunuldu. Kabul edilerek tasarının komisyona geri 
gönderilmesi kabul edildi.

44- Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 inci maddelerinin değişik 
metinlerinin tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu45 

Tasarının görüşülmasine başlandı. Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü Ş. R. Hatipoğlu 
ve Hamza Eroğlu söz alarak “Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 inci 
maddelerinin değişik metinlerinin tasdiki hakkında kanun tasarısının bir an evvel 
kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun olacağından gündeme alınarak 
ivedilikle görüşülmesini” teklif ettiler.

Tasarının basılıp dağıtılmasının üzerinden 48 saat süre geçmediğinden, 
görüşülmenin yapılabilmesi için oylamaya sunuldu, oylama sonucu kabul edildi. 

Tasarı hakkında Coşkun Kırca’nın sorusu üzerine, Dışişleri Komisyonu sözcüsü 
Hamza Eroğlu söz alarak, “Çok muhterem arkadaşlarım, Hükümet teklifi ile 
komisyonun değiştirişi arasındaki fark sebebini çok özet olarak Dışişleri Komisyonu 
raporunda belirtildi. Ancak 24 ve 25 inci maddelerin hukuki maddesini belirtmek 
maksadiyle, 1 inci madde değiştirilmiş ve bu değişiklikle tasarı kabul edilmiştir, 
diye ifade edildi. Mesele şudur. Bu tasarı Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış 
ve Sayın Devlet ve Hükümet Başkanı tarafından Kurucu Meclise sunulmuştur. 
Hazırlanan bu metinde evvelâ bir gerekçe, kanun tasarısı ve Dünya Sağlık 
Teşkilâtının 24, ve 25 inci maddeleri vardır. Biz bunu eksik bulduk ve Dünya Sağlık 
Teşkilâtının 24 ve 25 inci maddelerini değiştiren kararın da bu vesikaya eklenmesini 
lüzumlu gördük. Bunun üzerine formalite tamamlanmış oldu. Tamamlanmış olan 
bu formaliteye uyarak, biz birinci maddeye, hukuki mesned olmak üzere, Dünya 
Sağlık Teşkilâtı kararını esas aldığımız için değiştirdik. Durum bundan ibarettir. 
Huzurunuzda bu hususu ifade ettikten sonra, ehemmiyetli gördüğüm diğer bir 
hususu da açıklamak mecburiyetindeyim. Mesele şudur arkadaşlar : Andlaşmaların 
hazırlanışı ve tekemmülü birtakım teknik bilgiler ister. Bu teknik bilgiler, maalesef 
bizde çok defa gerektiği gibi yerine getirilmemektedir. Ceşitli bakanlıklar andlaşma 
yapmakta ve bu yüzden bir koordinasyon temin edilememektedir. Bununla başlıca 
mesul olan Dışişleri Bakanlığının bu mevzuu koordine etmesi ve bunu lâyıkı ile 
yerine getirebilmesi için Teşkilât Kanununda bu yolda yeni hükümler konulması bir 
zaruret halini almaktadır.” Şeklinde konuya açıklık getirdi.

Tasarının tümü üzerinde söz alan olmadığından, maddelerin görüşülmesine 
geçildi. Tasarı kabul edildi. Yürütülmesi ile Bakanlar Kurulu görevlendirildi.

45  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 3, 25. Birleşim, (03.09.1961) s.334.
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45- Fransa’ya ithalleri hususi kontenjana tâbi bulunan ihraç mallarımızın 
Fransa ve frank sahasına dâhil bâzı Afrika memleketlerine sokulmasını teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
teati olunan 8.4.1961, 20.4.1961 ve 10.5.1961 tarihli mektuplarla eklerinin 
tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu46

Tasarının görüşülmesine başlandı. Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü Ş. 
R. Hatiboğlu ve  Hamza Eroğlu söz alarak, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati olunan 8.4.1961, 20.4.1961 ve 
10.6.1961 tarihli mektuplarla eklerinin tasdiki hakkında kanun tasarısının bir an 
evvel kanunlaşması memleket menfaatlerine uygun olacağından gündeme alınarak 
ivedilikle görüşülnıesini” arz ve teklif etti.

Tasarının basılıp dağıtılmasının üzerinden 48 saat süre geçmediğinden, 
görüşülmenin yapılabilmesi için oylamaya sunuldu, oylama sonucu kabul edildi. 
Tasarının tümü üzerinde söz alan olmadığından, maddelerin görüşülmesine geçildi. 
Tasarı kabul edildi. Yürütülmesi ile Bakanlar Kurulu görevlendirildi.

46- Hükümetimiz ile Export - împort Bank of Washington (Eximbank) ile 
arasında imzalanan 56 983 500 liralık İstikraz Anlaşmasının onaylanmasına 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu47 

Tasarının görüşülmesine başlandı.  Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü Ş. R. Hatiboğlu 
ve Hamza Eroğlu söz alarak, “Hükümetimiz ile Export - împort Bank of Washington 
(Eximbank) arasında imzalanan 56 983 500 liralık İstikraz Anlaşmasının 
onaylanmasına dair kanun tasarısının bir an evvel kanunlaşması memleket 
menfaatlerine uygun olacağından gündeme alınarak ivedilikle görüşülmesini”  teklif 
etti.

Tasarının basılıp dağıtılmasının üzerinden 48 saat süre geçmediğinden, 
görüşülmenin yapılabilmesi için oylamaya sunuldu, oylama sonucu kabul edildi. 
Tasarının tümü üzerinde konuşma yapmak isteyen olmadığından, tasarının 
maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin 
resmî bir kurulu olan Export - Împort Bank of Washington arasında 5 Mayıs 1961 
tarihinde imzalanan 56 983 500 liralık İstikraz Anlaşması onaylandı. Kanunun 
yürütülmesi görevi Bakanlar Kuruluna verildi.

47- Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin  1960 yılı Mart - Mayıs 
ayları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu48 

TBMM Muhasebesinin 1960 yılı Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu, 
Kurucu Meclis’e sunuldu.

46  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 3, 25. Birleşim, (03.09.1961) s.333.

47  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 3, 25. Birleşim, (03.09.1961) s.35.

48  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 3, 25. Birleşim, (03.09.1961) s.336.
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TBMM Muhasebesinin 1960 yılı Haziran - Ağustos ayları hesabı hakkında 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu Kurucu Meclis’e sunuldu.

TBMM Muhasebesinin 1960 yılı Eylül - Kasım ayları hesabı hakkında Hesapları 
İnceleme Komisyonu raporu Kurucu Meclis’e sunuldu.

TBMM Muhasebesinin 1960 yılı Aralık ve 1961 yılı Ocak - Şubat ayları hesabı 
hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu Kurucu Meclis’e sunuldu.

TBMM Muhasebesinin 1960 yılı Aralık ve 1961 yılı Mart - Mayıs ayları hesabı 
hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu Kurucu Meclis’e sunuldu.

48- Türkiye’de mukim şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın 
tatbikatı ile ilgili teknik hususları tesbit için Federal Almanya, Fransa, Portekiz, 
Lüksemburg, Norveç, Avusturya, İsveç, İtalya, İsviçre, Danimarka, Belçika 
ve Hollânda ile akdedilen ikili anlaşmalarla «Türkiye’de mukim şahısların 
ticari borçları hakkındaki Anlaşma» nın Amerika Birleşik Devletlerindeki 
alacaklılara tatbikini teminen Amerika Birleşik Devletleriyle teati olunan iki 
mektubun tasdiki hakkındaki kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu49

Tasarının görüşülmesi için, Tasarının dağıtımından henüz 48 saat geçmediğinden, 
Tasarının bugün gündeme alınıp görüşülmesi oylama ile mümkün olacağında 
Tasarının görüşülmesi oylamaya sunuldu. Kurucu Meclisçe görüşülmesi kabul 
edince görüşülmeye başlandı. Tasarının tümü üzerinde söz istiyen olmadığından 
maddelere geçilmesi kabul edildi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü Ş. R. Hatiboğlu ve Hamza Eroğlu bir 
önerge ile, Türkiye’de mukim şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın 
tatbikatı ile ilgili teknik hususları tesbit için akdedilen anlaşmaların onaylanması 
hakkındaki kanun tasarısının bir an evvel kanunlaşması memleket menfaatlerine 
uygun olacağından ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ettiler.

Tasarının madde madde görüşülmesinde söz alan olmayınca oylamaya geçildi. 
Tasarı kabul edilerek yürürlüğe konuldu. Kanunun yürütülmesiyle Bakanlar Kurulu 
görevlendirildi.

49- Türkiye’de mukim şahısların ticari borçlarına mütaallik Anlaşma ile 
Türkiye’de mukim şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın muvakkat 
tatbikına mütaallik Protokolün tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu 

Tasarının görüşülmesine başlandı, tümü üzerine söz isteyen Coşkun Kırca, 
“Muhterem arkadaşlarım; bu anlaşmanın yapıldığı esnada Paris’te bulunan 
Delegasyon Başkanı gazetelere bir beyanat vermişti. Bu borçlar meselesi ile, bu 
beyanatın verildiği tarih olan 1959 dan sonra daha fazla ilgilenmiştim. Daha önce 
de, parlâmento üyesi olarak, Türkiye’nin dış borçlarının ödenmemesi meselesi ile 
ilgileniyor, üstünde düşünüyordum. Hakikaten bu mesele insanı düşündürüyor. 
Herkes gibi bendeniz de borcumuz nedir, niye ödenmiyor diye düşünüyordum.

49  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 3, 25. Birleşim, (03.09.1961) s. 319.
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Delegasyon Başkanı, gazetelere beyanat verdikten sonra daha fazla ilgilendim 
ve mümkün mertebe bilgi alabilmek için Encümende arkadaşlarımla birlikte bu 
meseleyi mevzuubahisediyordum. Şimdi, bu tasarı önümüze gelince, raporu tetkik 
ettim, şimdi düşüncelerimi arz edeceğim. Raporda da mevzuubahs edildiği gibi, 
teraküm eden bu borçlar meselesi, öteden beri zihinleri işgal eden bir mevzudur. 
Geçmiş iktidar devrinde, tüccar Merkez Bankasına parasını yatırır, bunun dışarıya 
transferini beklerdi. Bâzan bu transfer meselesi yıllarca uzar, yapılamazdı. Tüccar 
için müşkül vaziyetler hâsıl olurdu. Bu sebeple, eski iktidar devrinde takibedilen 
iktisadi politika haklı olarak tenkid edilmektedir. Bu borç da, düşük iktidarın ölçüsüz, 
yorganına göre ayağını uzatmasını bilmiyen, bozuk iktisat davranışının neticesi 
olarak bırakılmış borçlardır. Encümenin raporunda bunu belirmiş olması yerinde bir 
harekettir. Tarihî bir vesika olarak Meclis tutanağına geçmesi lâzımgelen bir husustur. 
Raporun neticesinde, konsolidasyon anlaşmalarının Türk ekonomisinin durumunu 
aksettirmesi bakımından çareler aranmasına zaman verilmediği kabul edilmektedir. 
Anlaşmanın tasdiki istenmektedir. Gerçi Dışişleri Komisyonu raporunda belirtildiği 
gibi konsolidasyon anlaşmaları geçen iktidarın iktisadi politikasının neticesi idi. 
Bir iktidarın iktisadi sahada gidişini, kötü gidişini bu vesikalar kadar mükemmel 
belirtebilecek vesika az bulunur. Bununla beraber eski devrin yanlış iktisadi 
politikasını kötülerken, tasarının rapor kısmında kabul edilmiş olan bu anlaşmaları 
müspet ve muvadüfak eser olarak  mütalâa etmek de lâzımdır. Bu her şeyden evvel, 
Devlet memurlarını Devlet hizmetinde, kötü bir iktidar zamanında çalışırken dahi 
memleket ve milleti düşünerek bu nevi anlaşmalarda milletin lehine netice elde 
etmeleri, memurlarımız için şayanı takdir bir vaziyettir. O zaman Delegasyon bu işi 
müzakere ederken, delegasyona direktif veren iktidar, üç sene, dört sene müddetle 
taksite bağlattırın, % 5 - 6 faizle bu işi halledin,  memleket …lehine olmak üzere 
12 sene vâde ve % 3 faizle bu işi halletmeleri, cidden takdire şayandır ve bu sahada 
çalışan arkadaşlarımızı burada takdirle anmamak bence unutulmuş bir hareket olur. 
Düşüncelerimi bu zaviyeden böylece ifade ettikten sonra Dışişleri Komisyonunun 
raporunda gözüme çarpan bâzı noktaları da, aklımın erdiği kadar ifade etmek isterim. 
Konsolidasyon şümulüne giren borç miktarının değişik rakamlardan ibaret olması 
yanında Danimarka, Lüksemburg, Portekiz alacaklı gösterildiği halde, bilâhara bu 
memleketlere borçlu olmadığımız ve borçlu olarak gösterilmiyen Yunanistan’a ise 
800 bin dolar borcumuz çıkmıştır. Bahis mevzuu borçlar şahsi borçlar olduğu için 
Devlet borçları gibi Hazine tarafından muntazam hesapları tutulamıyacağından, gerçi 
raporda bu borçların katî miktarının bizim tarafımızdan tetkik edilememiş olması 
bunun Maliye ve Dışişleri bakanlıkları ve Merkez Bankasının hatalı hareketleri ve 
ihmallerinden ileri geldiği ifade edilmekte ise de, benim kanaatime göre, öyle bir devir 
geçiriyorduk ki, bu devirde, en hüsnüniyetli memurların bile, katî rakam tutmalarına 
imkân yoktu. Bütçe müzakerelerinde bilhassa Maliye Bakanına, borçların miktarını 
soruyorduk. Ne miktarda olduğunu açıkça tespit edemiyorlardı. Dalavereci, dolaşık 
bir zihniyetle idare edilen bir devirde, memurun hatalı olmasına imkân yoktur. O 
devirin tutumu, başka türlü harekete imkân vermiyordu. Doğrudan doğruya Merkez 
Bankasından malûmat istendiği takdirde belki doğru bilgi alınabilirdi, ama, bu 
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da önleniyordu. Memurlar, böyle bir şey yaptıkları takdirde başlarına gelecekleri 
biliyorlardı. Yunanistan’ın durumuna gelince: Bu borçların görüşüldüğü sıralarda, 
Kıbrıs müzakereleri hararetli bir şekilde devam ediyordu. Yunanistan delegesi bu 
toplantıya iştirak etmemiştir. Onlar daima dışarıda kalmıştır. Bu husus o zaman 
gazetelerde ifade edilmiştir. Bunun için Yunanistan yeniden tek olarak anlaşmaya 
davet edilmiş, zannederim Hariciye Vekilimiz bu noktayı ifade edebilirler.  Dışişleri 
Komisyonu raporunun, 5 inci sayfasının 4 üncü paragrafında yüklenen ağır 
külfetlerden bahsedilmektedir. 4. Hazineye yüklenen ağır külfet : Her şeyden önce 
şunu belirtmek lâzımdır ki, güçlükler veya imkânsızlıklar sebebiyle 355,5 milyon 
dolar borcun vaktinde ödenmemesinden Hazine gecikme faizi olarak 58,9 milyon 
dolar karşılığı 350,8 milyon TL. sı bir külfet altına girmiştir. Diğer taraftan 5.8.1958 
tarihinde muacceliyet kesbetmiş ve transfer bekliyen borç miktarı 208,8 milyon 
dolardır. Ticari mevzuata ve teamüllere uygun olarak sözü geçen 208,8 milyon 
dolar karşılığı, ariyere borç gailesi çıktığı günden beri borçlu tüccar ve diğer eşhas 
tarafından Merkez Bankasına muntazaman ödemeler yapılmıştır. Ancak hatalı bir 
politikanın keyfî tasarrufları yüzünden döviz stoklarımız tükenmiş dış itibarımızın 
sarsılma pahasına da ödenmiş tüccar borçlarının transferi yapılamamıştır. Bu durumda 
T. C. Merkez Bankasının akreditif emirleri yabancı bankalarca yerine getirilmemeye 
başlanmıştır. Şüphesiz bu hal Türk Devletinin itibarına ağır bir darbe olmuştur.
Anlaşma hükümlerine uygun olarak borçlu tarafından 5.8.1958 den önce Merkez 
Bankasına, adı geçen borçlar için, bir dolar karşılığı 282 kuruş ödenmiştir. Muacceliyet 
kesbetmiş 208,8 milyon dolarlık borcun sonradan transferi için devalüasyon neticesi, 
bir dolar karşılığı 902 kuruş hesaplanmıştır. İşte bu yüzden doğan kur farkı bir milyar 
294 milyon T.L. sı tutmaktadır. Bunun ne ağır bir külfet olduğunu söylemeye hacet 
yoktur. Şu halde, 355,5 milyon dolar tutarı borçların yeni vâdelerle tecili Hazineye 
faizle birlikte hir milyar 825 milyon liralık muazzam bir külfet yüklemiştir. Yalnız 
kur farkı, gecikme faizinden ötürü, 12 yıl müddetle,ortalama her yıl açıktan 150 - 
200 milyon T.L. lık bir külfetin Hazineye yüklendiği anlaşılmaktadır. Sayın Maliye 
Vekili Kurdaş’ın Hariciye Vekâleti ile aynı fikirde olduğunu zannediyorum. Zira 
1961 bütçesinde konsolidasyon anlaşmasiyle ödiyeceğimiz borçlar ve faizleri 
hakkında bütçede bir fasıl yoktur. Bu nokta dikkati celbettiği için, faydalı olacağını 
düşünerek, temas ettim. Bilmiyorum, Encümen ve Dışişleri Bakanlığı bu hususta 
ne kararlara vardılar, öyle tahmin ediyorum ki, Kurdaş Türk Parasının kıymetini 
koruma hakkındaki Kanuna göre, tahsisdeki faiz nisbetini 282 kuruş olarak kabul 
ettirmeye çalışacak. Ödenecek faize gelince, tarafları teşkilâta bağlayan kanunda 
Konsolidasyon faiz nöbetinin daha müsait bir şekilde kalmasını temin edebilir, 
kanaatinde bulunuyorum. Kambiyodaki paralara karşılık faiz durumları hakkında 
Maliye Bakanı bizleri tenvir ederse minnettar kalacağız. Şimdi işin bir başka tarafı 
vardır. O zaman gazetelerden edindiğimiz intibaa göre alacaklı devlet ile bizim 
delegasyon arasında yapılan müzakerelerde münakaşalar cereyan etmiştir. İki taraf 
borç miktarını tâyinde, bizim delegasyonumuz karşı tarafı zorlıyarak, alacaklılar 
alacaklarının ne kadar olduğunu ifade etmiş ki, bu da 448 milyon dolar civarında. 
Alacaklıların yaptığı bu beyan bizim Merkez Bankasının hesabı ile karşılaştırıldığında 
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rakam olarak karşı devletlerin ifade ettiği borç miktarından fazla borcumuz çıktığı 
için, o zaman bu cihet meskût geçilmiştir. Yani Merkez Bankasındaki borç kayıtları 
ile, anlaşmaya dâhil olan alacaklı devletlerin hesapları birbirini tutmamıştır. Bu 
yüzden de borç miktarı az gösterilmiş olabilir. Asıl konuşmamın hedefi de budur. 
Bu nokta üzerinde, Devlet idaresinin ehemmiyetle durması yerinde olur. Devlet 
olarak Merkez Bankamızın ve Maliyemizin, Dışişlerinin tesbit ettiği borçlar fazla, 
ama alacaklı devletlerin verdiği hesapta az. Bunun sebebi? Bunun sebebi her halde, 
dışarıdan mal getirmekte olan ithalâtçılarla Maliye Bakanlığı arasında cereyan eden 
ve o zamanki Başvekille Maliye Vekilinin gayriahlâki birtakım dalavereli işlerinden 
ileri gelmiş olsa gerektir. Bu karışık ve dalavereli muameleleri tarih huzurunda tesbit 
etmek için bunları söylüyorum. Saygılarımla.” Şeklinde eleştirilerde bulundu.

Dışişleri Komisyonu üyesi Vahap Dizdaroğlu, kendi adına söz alarak, “Muhterem 
arkadaşlarım; Dışişleri Komisyonunda üyeyim. Ama, ben şahsım adına konuşacağım. 
Bunu belirtmek isterim. Muhterem arkadaşlarım, Türkiye’de mukim şahısların 
ticari borçlarına mütaallik Anlaşma, iki seneden beri, hem eski Mecliste ve hem 
de Kurucu Mecliste müzakere konusu olmuş, komisyonda enine boyuna müzakere 
ve münakaşası, yapılmıştır.Huzurunuzu işgal edişimin sebebi şudur; Sabık iktidarın 
iktisadi politikadaki anlayışı ve memleket çoğunluğunun çektiği ıstırabın ifadesi olan 
bu anlaşmanın, Kurucu Meclisin son günlerinde müzakere edilmesini ben şahsan 
doğru görmüyorum. Sabık iktidarın iktisadi tutumunu belirtmesi bakımından ve 
tarihe intikalini temin maksadiyle, bu mesele hakkında enine boyuna tartışılmalıdır. 
Dışişleri Komisyonunda, bu mevzu ile ilgili olarak, Maliye ve Hariciye bakanlıkları 
ileri gelenleri izahat vermiştir. Daha geniş bilgi alınabilmesi için Merkez Bankası 
ve diğer ilgilileri dinlemek suretiyle, onlardan alınacak bilgilerin de bu rapora derci 
lâzımdır. Nitekim buna temas edilmiş ve her biri buraya dercedilmiştir. Buna rağmen, 
şu ciheti ilâve etmek mecburiyetindeyim ki, bu bizi tatmin etmez. Bidayette, bu 
borçlar 6 yüz milyon dolarken, bugün 395 milyon dolar olarak görünmektedir. Ve 
bâzı hallerde borçları biz bugün bu Mecliste; bu şekilde tasdik ediyorsak, 27 Mayıs 
sabahından beri idareyi ele alan M. B. K. nin Dünyaya ilân etmiş olduğu veçhile, 
Anlaşmalarımıza sadık kalacağımızı beyan etmiş olduğumuz için, bu anlaşmalar 
Kurucu Meclisten geçebilir. Ancak, bizi tatmin etmiyen, bizi bu kadar kötü gösteren 
bu anlaşmanın huzurlarınıza getirilmesinden üzüntü duymaktayım. Şunu ifade etmek 
isterim ki, NATO camiasında, akitlerine sadık bulunan Türkiye’nin, içinde bulunduğu 
iktisadi zorluklara rağmen, bu anlaşmaları sadece ve sadece müttefiklerimize karşı 
ahdimize  sadık olduğumuz için imzaladığımızı bilmelidirler. Bunun müttefiklerimiz 
tarafından bilinmesinde fayda vardır. Bunun karşılığı olarak müttefikleri tarafından 
takdir edilmesinde ve başka imkânların sağlanması hususunda büyük menfaatler 
sağlıyabileceğimizi mütalâa edeyim. Muhterem arkadaşlarım, bu temin edilen 
imkânların D. P. tarafından ne şekilde harcandığını ifade ile huzurunuzu işgal 
etmek istemem. Ancak, zamanında borcunu Merkez Bankasına yatıran tüccarların 
paralarının transfer edilmemesi yüzünden Devlet Hazinesine milyarların üzerinde 
borç yüklemiştir. Ve yine temin edilen bu imkânlarla başka muameleler yapılmış, 
başka imkânlar sağlanmış ve memleketin hakiki ihtiyaçları nazara alınmamıştır. Bu 



65

kadar korkunç bir suiistimalin, çok sıkışık bir zamanda burada müzakeresi hakikaten 
hazin olmuştur. Sözlerimi bağlarken şu ciheti tekrar ifade etmek isterim; Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ahitlerine sadık kalarak bu Anlaşmayı imza edecektir. Fakat 
müttefiklerimiz tarafından, bu kadar iktisadi güçlükler içinde ahitlerine sadık olan 
Türkiyenin durumunun takdir edilmesinde büyük bir fayda vardır, kanaatindeyim. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bunun üzerine Dışişleri Komisyonu Başkanı Şevket Raşit Hatiboğlu söz alarak, 
“ Muhterem arkadaşlarım, Vahap Dizdaroğlu arkadaşımızın anlaşma hakkındaki 
mütalâaları, Yüksek Heyetinizi bizi tereddütlere sevk edebilir. Bunu göz önünde 
bulundurarak, üç noktayı açıklıyacağım. Bu mukavele Dışişleri Komisyonunda uzun 
müzakere konusu olmuştur. Arkadaşlarımız çok iyi bilirler ki, Anlaşmayı incelemek 
üzere birsu-komisyonu kurulmuş ve orada incelenmiştir. Vahap Dizdaroğlu 
arkadaşımız o zaman komisyonda her halde yoktu. Şimdi şu noktayı belirtmek 
isterim. Geçmiş bir iktidar, memleketin imkânlarını ölçüsüz şekilde kullanmış, 
Türk Milletinin varını yoğunu israf eder şekilde bir politika devam ettirmiştir. 
Memleketin imkânları harcanmıştır. Sadece bununla da kalınmamış, 27 yıllık bir 
çalışmanın neticesinde bu Devletin kazandığı itibar sarsılmıştır. Şu veya bu şekilde 
ithalât yapılmış, fakat karşılığı ödenmemiş ve böylece borç artmıştır. Bu borçlar, 
Türk Devletine, Türk Milletine ferahlık vermesi için dost devletlerle akdedilen, bir 
mukaveledir. Yoksa eski iktidarın suiistimal hesaplarını araştırmak için değildir. 
Hangi noktalarda Hükümetin önce tetkikat yapması gerektiği hususu raporda 
belirtilmiştir. Eski iktidarın yanlış tatbikatının, bu mukavele vesilesiyle Yüksek 
Meclise getirilerek, bir mevzu yapılmasını doğru görmüyoruz. Borçların menşei 
hakkında Hükümetten rica edelim mevzu üzerinde dursunlar. Tetkifcat yapsınlar. Bu 
mukavelenin, vaktiyle bizi müşkül durumdan kurtarmak için yapılan bu Anlaşmanın 
şimdiki dost devletler tarafından tasdik edilmiş. Olmaması ciheti var; Hükümet 
şimdi bunu huzurunuza getirmiş bulunuyor. Mukavelenin çıkmaması mahzurludur, 
Kurucu Meclis tarafından tasdikini rica ediyoruz. Bu mâruzâtımla durumu anlatmış 
oluyorum. Ayrıca, rapor hakkında komisyonumuz, izahatta bulunacaktır. Maruzatım 
bundan ibarettir.” Diyerek konuya açıklık getirdi.

Daha sonra komisyon sözcüsü Hamza Eroğlu söz alarak, “…Türk Devletinin 
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına ve Amerika Birleşik Devletlerine olan dış ticari 
borçlarının teciline ve daha uzun vâdelere bağlanmasına aidolan bu anlaşmalar 11 
Mayıs 1959 tarihinde imzalanmıştır. Bir taraftan Avrupa iktisadi İş Birliği Teşkilâtına 
dâhil olan devletler, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile aktedilen bu 
anlaşmalar muvakkat bir protokola uygun olarak imzalandığı andan itibaren tatbik 
mevkiine girmişlerdir. Söz konusu anlaşmaların şümulüne giren borçları iki kısımda 
mütalâa etmek icabeder. Birincisi; 5 Ağustos 1958’e kadar ifa edilen hizmet ve 
teslim edilen mal karşılığı olan borçlar olup müstaceliyet kesbeden borçlardır. 
İkincisi, 5 Ağustos 1958’e kadar ifa edilen hizmet ve teslim edilen mal karşılığı olup, 
vâdeleri henüz gelmemiş olan kredili ithalâttır. Bu borçların yekûnu en son rakamlara 
göre, 355 milyon dolardır. % 3 faiziyle birlikte borçlar yekûnu 400 küsur milyon 
dolar civarındadır. Bu borçlar niçin doğmuştur. Bu ağır borç yükü altına millî 
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ekonomimiz nasıl sürüklenmiştir? Bütün bu meseleler üzerinde, encümende dikkatle, 
ihtimamla durulmuş, borcun, milletlerarası hukuk yönünden de neticeleri üzerinde 
tetkikler yapılmış ve neticede huzurunuza uzun bir çalışmanın mahsulü olan bir 
rapor getirilmiştir. Muhterem arkadaşlarım, aynı zamanda, 10 yıllık Demokrat Parti 
iktidarının ihatalı, yanlış, plânsız, programsız gidişini göstermesi bakımından, 
delilleri ile ispat etmesi bakımından, dış ticari borçların konsolidasyonu anlaşması 
üzerinde durulması lüzumlu ve faydalı addedilmektedir. Evvelâ bu anlaşmalar eski 
T.B.M.M. ne getirilmiş, Dışişleri Komisyonunda görüşüldükten sonra, gündeme 
alınmıştır. 1960 Nisan ve Mayısında Umumi Heyette görüşüleceği esnada, Halk 
Partili ve diğer muhalefetteki vazifeli arkadaşlarımızın hazırlıklı çalışmalarını sezen 
D. P. İleri gelenleri, B. M. M. Umumi Heyet gündeminden meseleyi çıkararak Bütçe 
Encümenine havale ettirmişlerdir. Çünkü bu hususlar hakkında Umumi Heyette 
açıklanması gereken konuların bulunduğu biliniyordu. 1%0 yılında bize sunulan 
gerekçede borçların hakiki cephesi izahtan çekinilmiş ve sadece zahiri sebeplerle 
yetinilerek, anlaşma akdi bir başarı imiş gibi gösterilmiştir. Borçlanmak ve borç 
politikası takibedilmesi D. P. İktidarı tarafından alkışlanmaya çalışılmıştır. Bu defa 
huzurunuza yeni hükümet tarafından sunulan gerekçe de arzu ettiğimiz ve istediğimiz 
bütün vuzuhu bulamadığımızdan, komisyon meseleyi bütün çıplaklığı ile hazırladığı 
raporla huzurunuza getirmeye gayret etmiştir. Anlaşma akdini gerektiren sebep, 
ekonomimizin buhrana sürüklenmesi,hesapsızlığın, progrâmsızlığın girdabına 
yuvarlanmış olmamızdır. Tediye imkânlarının akamete uğraması, borç ödiyemiyecek 
vaziyete gelişimiz ve bunun neticesi ısrarlı yardım ve kredi talebimizin menşeini 
araştırmakla asıl hakiki sebep bulunmuş olacaktır. Muhterem arkadaşlar, 1950 ile 
1960 yılları arasında, 10 sene devam edegelen hatalı, yanlış malî ve iktisadi politika, 
ekonomimizde tamiri güç yaralar açmış, muhalefetin ısrarına rağmen Demokrat 
Parti hükümetleri geçici tedbirlerle oyalanmıştır. İktisadi durumumuza ait tetkik ve 
tahliller daha 1954 yılından itibaren tesiri açık bir şekilde hissedilen iktisadi bir 
hastalığın, enflâsyonun mevcudiyetini göstermekte idi. Umumi arz ile umumi talep 
arasında boşluk artmış, iç fiyat seviyesi devamlı olarak yükselmiştir. İç ve dış fiyatlar 
arasındaki farklar, dış tediye güçlüklerini meydana getirmiş, ihraç ve ithal imkânları 
daralmış ve bu daralma mal nedretine, sınai istihsalin yavaşlamasına, yatırımların 
aksamasına sebebolmuştur. Ve en nihayet enflâsyonun tabiî bir neticesi olan zamlar 
vatandaşın malî bünyesini kemirmekte devam etmiştir. Dış tediye güçlükleri yardım 
taleplerini de artırmıştır. Yapılmış olan dış yardımlar da, hatalı bir iktisadi politika 
yüzünden erimiştir. Türkiye kendisine yapılan yardımları mali bünyesindeki 
enflâsyonist politika yüzünden heder etmiş, ekonomimiz, şahsi, keyfî birtakım 
kararlarla gün geçtikçe daha ağırlaşan bir duruma düşürülmüştür. Türlü tecrübelerle 
elde edilmiş olan bilgilerden de faydalanılmamış, ikazlara aldırışedilmemiştir. 
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı, 1954 yılında neşredilen bir raporunda, «1951 ve 
1953 yılları arasında bütün dünyada fiyatlarının düşmesine mukabil bizde hayat 
pahalılığının arttığı müşahede edilmiştir» diye durumu açıklamıştır. Türk 
ekonomisinin enflâsyonun tazyiki altında bulunduğu da ayrıca söz konusu rapora 
dercedilmiştir. Muhterem arkadaşlarımız, 10 yıllık ekonomik hayatımızın tablosu 
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böylece huzurunuza arz edilmişbulunuyor. Bu duruma karşı yardıma muhtaç olan 
Türkiye’ye Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına dâhil devletler Avrupalılık tesanüdü 
adına yardım ellerini de uzatmışlardır. Hakiki sebep budur. Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye’nin bu endişe verici durumu Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına dâhil 
devletlerin yardımı üzerinde müessir olmuştur. Türkiye’nin, içerisinde bulunduğu 
durumu izah ve yardımın sebeplerini açıklaması bakımından İsviçre’nin o zamanki 
Dışişleri Bakanı Max Petit Pierre’in, 29.7.1958 tarihinde, Journal de Geneve’de 
çıkan beyanatını okuyacağım, Prof. Max Petit Pierre uzun müddet İsviçre Dışişleri 
Bakanlığı yapmış, kıymetli bir Devlet ve ilim adamıdır. «Hali hazır durumu çok 
endişe verici olan Türkiye’nin ekonomik ve malî yardım talebi ile karşı karşıya 
bulunmaktayız. Türkiye 225 milyon dolara varan büyük bir kredi talep etmektedir. 
Türkiye bunun 100 milyonunu  Amerikan Hükümetinden, 25 milyonunu Milletlerarası 
Para Fonundan alacağını tahmin etmektedir. 100 milyon doları da Avrupa’dan temin 
etmek icabetmektedir. İskandinav memleketleri uzun vadeli bir kredi verilmesine 
muhalefet etmişler ve fakat birçok üye memleketler Türkiye’ye yardım hususunu 
sempati ile karşılamışlardır. Bu yoksul Türkiye’ye (a cette pauıvre Turquie), 
delegasyonların kendi para verme imkânlarını bu akşam düşündükten sonra, 
meselenin münakaşası yarın yapılacaktır. Bu Türkiye ki, Avrupa İktisadi İş Birliği 
teşkilâtına pek fazla muti bir âza değildi. Ve maliyesinin sağlam bir şekilde idaresi 
hususunda tavsiyeleri de her zaman nazarı itibara almamıştı, İsviçre bakımından 
durum henüz açıklanmamıştır. Türkiye’ye Avrupa tesanüdünü göstermek için bir jest 
yapılması anlaşmaya bırakılmıştır. Şu anda yardımın muhteva ve mahiyetini 
söylemek imkânsızdır. Avrupa Tediye Birliğine olan borçların tecili ve bir bekleme 
müddetinden bahsolmamaktadır. Türkiye’yi iflâstan kurtarmak için (‘sauver la 
Turquie de la faMlite) bütün üye devletlerin sembolik bir şekilde olsa dahi bu gayrete 
iştirakleri arzu edilmektedir. Bu sabah gizli cereyan edeceği söylenen görüşmelere 
tekrar başlandığını bir anda bu kurtarma ameliyesine (action de sauvetage) İsviçre’nin 
katılması hususu açıklanamaz. İşte profesörün şu konuşması ‘bizim içimizi sızlatarak, 
yardımın niçin ve ne şartlarla yapıldığını ifade etmektedir. Borçların miktarı 355 
milyon dolardır. Bu miktar 3 milyar 200 milyon Türk lirası demektir. Faiz olarak 
ödenecek miktar, 58 milyon dolardır. Yekûn olarak 3 milyar 731 milyon lira borç 
vardır. Bu borçlar Türkiye’nin dış borçlarının yekûnu değildir. Sadece dış ticari 
borçlarıdır. 1961 yılı bütçe kanun tasarısında da belirtildiği üzere 31.12.1960 
itibariyle dış borçların faizleri ile beraber genel yekûnu 1 milyar $ 66 milyon dolardır. 
Anlaşmaya dâhil olan 355 milyon dolarlık bu borç 12 senelik devre içerisinde tedrici 
taksitlerle ödenecektir. Muhterem arkadaşlar, 21.12.1959 tarihinde Demokrat Parti 
Hükümeti sözcüsünün eski Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonunda verdiği 
izahata nazaran, bu borç yekûnu 448 milyon dolardır. Bizim bu seneki bütçe 
gerekçesinde gösterilen miktar ise 436 milyon dolardır.Anlaşmanın 14 üncü 
maddesine göre katı rakamlarla varılan karşılıklı mutabakata göre, biraz önce sayın 
arkadaşımın da bu mevzua temas ettikleri gibi, varılan mutabakata göre bu miktar 
448 milyon dolar değil, hakiki rakam 355 milyon dolardır. Dışişleri Komisyonumuz 
bu meselenin sebepleri üzerinde dikkatle ve itina ile durmuş ve alt komisyon bilhassa 
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mesaisini bu noktaya teksif etmiştir. Bunun başlıca sebepleri raporumuzda belirtildiği 
üzere şunlardır; katî rakamların tesbit edilememesinin sorumluluğu, kısmen T. 
Cumhuriyet Merkez Bankası, kısmen Maliye Bakanlığı ve kısmen de Ticaret 
Bakanlığına aittir. Kayıtların tanziminde esas listenin kesin olarak hazırlanmasına 
imkân vermemesi bizi üzmektedir. Devlet müesseselerine karşı bizim, rakamları katî 
surette tesbit etmek yolundaki itimadımız azalmaktadır. Geçen Demokrat Parti 
iktidarlarının durumu ve keyfî idarenân her müessesede yarattığı bir karışıklığa bunu 
bir acı, bir canlı örnek olarak zikredebiliriz. Muhterem arkadaşlarım, ilk beliren 
rakamlarda Danimarka, Lüksemburg ve Portekiz alacaklı bulunduğu halde bu son 
bildirilen rakamlar da bu üç Devlet alacaklı görülmemiştir. Ayrıca Yunanistan ilk 
bildirilen miktarlar arasında alacaklı olmadığı halde bilâhara sekiz yüz bin dolar 
alacağı olduğu görülmüştür. Muhterem arkadaşlarım, bizi endişeye sevk eden bu 
rakam kargaşalığı, birtakım istifamların ortaya çıkmasına sebebolmuştur. Daha 1953 
te 240 milyon dolarlık bir ariyere borcun mevcudiyetinden bahsedilmekte idi. Kahve 
gibi, kalay gibi maddeler dahi kredili ithalâtla ithal edilmişti. Kredili ithalâtın 
suiistimali de türlü söylentilere sebebolmuştur. Hâlâ da bu meseleler konuşulmaktadır. 
Kredili ithalâtın Merkez Bankası kayıtlarına geçmemesi suiistimal yollarını açık 
bırakmış ve keyfî idare alabildiğine hüküm sürmüştür. Ayrıca yapılan tetkikat 
sonunda, Merkez Bankası kayıtlarına göre borçlu görünüp de alacaklı devletler 
tarafından borçları ödenmiş şahısların mevcudiyeti birtakım şüpheleri davet etmiştir. 
Söz konusu şahısların borçlarını ne suretle ödemiş oldukları bir soruşturma ve 
kavuşturma mevzuu olmalıdır.Muhterem arkadaşlar, bu hususu raporumuzda bütün 
çıplaklığı ile belirtmeye çalıştık. Müsaade ederseniz Hazineye yüklenen diğer ağır 
bir külfetten bahsedeceğim. Tranfer borçları veya daha doğrusu imkânsızlıkları 
sebebiyle 355 milyon doların vâdesinde ödenememesi yüzünden Hazine, gecikme 
faizleri olarak 530 milyon Türk lirası ödemek zorunda kalacaktır. Ayrıca Demokrat 
Parti Hükümetinin programsız, yanlış ve hatalı davranışı yüzünden 5.8.1958 
tarihinde muacceliyet kesbetmiş ve transfer bekliyen borçların miktarı da 208 milyon 
doları bulmuştur. Aradaki kur farkını da ödemek zorundayız. Böylece Hazineye bir 
kur farkı olarak yüklenen miktar bir milyar 825 milyon liradır. Borçların ödenmesi 
tarzı ve imkânı da bizi en çok meşgul eden konulardan bir tanesidir. Dış borcumuzu 
ödemek için yeter derecede döviz elde edilip edilmediğini araştırmak ve döviz 
tedarik etmeli imkânını bulmak gerekmektedir. Anlaşmada varılan hal tarzı şekli 
ödeme yoludur. Şekli ödeme yolu yerine fiilî ödeme yolunu tercih etmeliyiz, 
ödemeler bir plâna ve programa bağlanmalıdır. Çok muhterem arkadaşlarım, son 
yıllara ait ekonomimizin blânçosu kısaca üç terimde ifade olunabilir. Enflâsyon, 
moratoryum ve konsolidasyon para ve kredi şişkinliği şeklinde malî ve iktisadi 
bünyemizi tahribeden enflâsyon, hatalı, yanlış ve beceriksiz politikası ile Demokrat 
Parti Hükümetlerinin eseridir. Vakti gelen borçların tediyelerinin tadili yani 
moratoryom, iktisadi ve malî bünyemizi kemiren hastalığın bütün belirtileri ile 
ortaya çıkışıdır. Vaktinde ödenmiyen borçların uzun ve muntazam vâdelere çevrilmesi 
yani korsolidasyon ve münhasıran bozulan durumu ıslaha mahsus yeni borçlanmalar, 
yeni kredi ve yardımlar, iktisadi ve malî çıkmazdan kurtuluş için çare aranıldığının 
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delilidir. Demokrat Parti Hükümetleri, enflâsyoncu politikaları ile ekonomimizi bir 
çıkmaza sürüklemekten, vâdesi gelen borçları ödiyemiyerek moratoryon ilân 
etmekten ve millî itibarımızı zedelemiş olmaktan Türkiye’yi ardıarası kesilmiyen bir 
borçlanma politikasına götürmekten tarih önünde ve millet huzurunda mesuldürler. 
Konsolidasyon anlaşmaları, Demokrat Parti hükümetlerinin hatalı, yanlış malî ve 
ekonomik politikasının iflâsını hüceetliyen bir vesikadır. Bu anlaşmayı Türk 
ekonomisinin kuruluşu için âcil bir çare ve tedbirlerin alınması gayretinin bir neticesi 
addetmek icabeder. Konsolidasyon anlaşmaması yapmakla 1959 yılında 141 milyon  
dolar yerine 34 milyon dolar, 1960 yılında 118 milyon dolar yerine 40 milyon dolar, 
1961 yılında 93 milyon dolar yerine 45 milyon dolar ödenmiş olacaktır. Muhterem 
arkadaşlar, 11.9.1959 tarihinde akdedilen bu anlaşma iki yıldan beri muvakkaten 
yürürlüktedir. Bizden başka diğer âkid devletler tarafından bu anlaşma tasdik edilmiş 
bulunmaktadır. Yalnız Türkiye iki yıldan beri bunun tasdikini yapamamıştır. Avrupa 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtına dâhil olan devletler ve Amerika Birleşik Devletleriyle 
meselelerimizi daha uzun müddet askıda bırakmanın doğru olmıyacağı 
kanaatindeyim. 27 Mayıs devrimi ile Türkiye’de yeni devir, yeni bir hayat tarzı 
başlamıştır. Bundan sonra Türkiye itibarını korumak ve aramak zorundadır. Artık 
bundan sonra Türkiye borçlarını muntazaman vâdesinde ödemenin şerefini 
bulacaktır. Bu bakımdan bu anlaşmaları, Avrupa İktisadi İş Birliği devletleriyle olan 
münasebetlerimizde yeni inkişaflar, yeni bir çığır açıldığını göz önünde tutarak 
onaylamakta faide vardır. Ayrıca Anlaşmanın 15 inci maddesi âkidler arzu ettikleri 
takdirde yeni bir konferans toplarlar kaydı da bulunmaktadır. 15 inci maddenin ışığı 
altında yeni ödeme imkânları elde etmek, belki de faiz hadlerini daha da düşürmek 
için Anlaşmanın onaylanmasında büyük faide mülâhaza etmekteyiz.” Şeklinde 
açıklamalarla konunun geçmişi hakkında da bilgiler vererek Kurucu Meclis genel 
kurulunu bilgilendirdi.

Daha sonra konu üzerinde Kurucu Meclis üyesi Ziya Müezzinoğlu söz aldı, 
“….Bu anlaşma Demokrat Parti hükümetlerinin bu tarihe kadar devam eden hatalı 
iktisadi politikasının bir neticesidir. Bu politikayı ne kadar tenkid etsek, mahkûm 
etsek azdır. Fakat bunun yanında şunu da ilâve etmek lâzımgelir ki, bu şartlar altında 
böyle bir anlaşma akdedilmesini bir muvaffakiyet addetmek icabeder….Anlaşma 
bize neler getirmiştir? Bu husus komisyon raporunda etraflı bir şekilde teşrih edilmiş 
bulunmaktadır. Bu neticeler nelerdir? Bu anlaşma ile Türk milletinin ve Türk Merkez 
Bankasının itibarı dış piyasalarda tekrar tesis edilme yoluna gidilmiştir….” Diyerek 
anlaşmanın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. 

Maliye Bakanı Kemal Kurdaş söz alarak, “… Muhterem arkadaşlar; bugün 10 
yıllık hatalı bir politikanın iflâsının tescilini yapıyoruz. Türkiye 10 yıldır hiçbir 
milletin iktisadiyatının mâruz kalmadığı bir tahribata mâruz kalmıştı. Bu tahribat 
o kadar fazladır ki, dünyanın 30 - 35 memleketinin iktisadi durumunu tetkik etmiş 
bir insan olarak zannediyorum ki, dünyada hiçbir memleket bu kadar iktisadi 
tahribata mâruz kalmamıştır. Mevcut bütün döviz rezervleri, gayrisâfi olarak 400 
milyon doları bulmuşken, 1 milyar 400 milyon dolarlık bir borca girilmiştir. Büyük 
dostumuz Amerika Birleşik. Devletlerinden1 milyarlık iktisadi yardıma rağmen bu 
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borca girmiştir. Türkiye son 10 yılda hakikaten tarihinde belki bir kere daha tekerrür 
etmiyecek büyük bir fırsatı heba etmiştir. Bu durum 10 yıllık devre içerisinde nasıl bir 
tahribata mâruz kaldığımızı bize göstermektedir. Muhterem, arkadaşlar, Türkiye’de 
sanayi zayıf bir baz üzerine kurulmuştur. 10 yıl içerisinde gerek hususi sektör, 
gerekse resmî sektör bu zayıf sanayi üzerinde rekabet imkânlarından mahrum bir 
vaziyette çalışmıştır. Türkiye iktisadiyatı son 10 yılda ihracat bakımından tamamen 
bir durgunluk devresi içinde yaşamış, Türkiye iktisadiyatı da bâzı fuzulî namüsait 
şartlar içinde bir gelişme kaydedememişti diyerek soru ve eleştirilere yanıt verdi.

Maliye Bakanı Kemal Kurdaş devamla, “…Huzurunuzdaki Anlaşma bu 
yıkıntının bir parçasıdır. Maalesef bunu tescil etmek mecburiyetindeyiz. 10 yıllık 
kötü politika dışarda birtakım ariyere borçlar meydana getirmiştir. Bu borçlar 
1958 yılında bir konsolidasyona tâbi tutulmuştur. Konsolidasyon Anlaşması, iyi 
yapılmış bir Anlaşmadır. Yalnız bu Anlaşmayı muvaffak olmuş bir Anlaşma olarak 
göstermemek lâzımdır… her köşede bir milyoner, bu yolda olmuş ve memleket 
imkânları sömürülmüştür” dedi.

Kurucu Meclis üyesi Rauf İnan söz alarak, “…Bu meselede suçu olup da 
Yassıada’da bulunmıyanlar hakkında takibat yapılmakta mıdır? Bu hataları 
yapanlardan Yassıada’da olmıyanlar hakkında bir takibat yapılmadığına göre onlar 
hakkında zaman aşımı olmaz mı?...

RAUF İNAN — Efendim, müsaade ederseniz Maliye Bakanı arkadaşımızdan 
bir sorum olacaktır. Görülüyor ki, bu bozukluk 10 yıllık tarihe sahiptir. O günden 
beri Dışişleri, Maliye ve Ticaret  Bakanlıkları bunun mesuliyeti ile karşı karşıya 
bulunuyorlar mı?” diyerek Maliye Bakanına soru yöneltti. 

Maliye Bakanı devamla, “…1956 yılında bizzat Başbakana bu iktisadi politikanın 
sonunun ihtilâl olduğunu söylemiştim. Onlar hesaplarını vermektedirler. Ama bu 
işin ıstırabını millet çekmektedir…” dedi

Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra, maddelerine 
geçilmesi oylandı ve kabul edildi. Madde medde oylanan tasarı kabul edildi. 
Yürütülmesi görevi Bakanlar Kuruluna verildi. 

50- Türkiye’de mukim şahısların ticari borçlarına mütaallik Anlaşma ile 
Türkiye’de mukim şahısların ticari borçları hakkındaki Anlaşmanın muvakkat 
tatbikına mütaallik Protokolün tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu 

Tasarının görüşülmesine başlandı, tümü üzerine söz isteyen Coşkun Kırca, 
“Muhterem arkadaşlarım; bu anlaşmanın yapıldığı esnada Paris’te bulunan 
Delegasyon Başkanı gazetelere bir beyanat vermişti. Bu borçlar meselesi ile, bu 
beyanatın verildiği tarih olan 1959 dan sonra daha fazla ilgilenmiştim. Daha önce 
de, parlâmento üyesi olarak, Türkiye’nin dış borçlarının ödenmemesi meselesi ile 
ilgileniyor, üstünde düşünüyordum. Hakikaten bu mesele insanı düşündürüyor. 
Herkes gibi bendeniz de borcumuz nedir, niye ödenmiyor diye düşünüyordum.
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Delegasyon Başkanı, gazetelere beyanat verdikten sonra daha fazla ilgilendim 
ve mümkün mertebe bilgi alabilmek için Encümende arkadaşlarımla birlikte bu 
meseleyi mevzuübahis ediyordum. Şimdi, bu tasarı önümüze gelince, raporu tetkik 
ettim, şimdi düşüncelerimi arz edeceğim. Raporda da mevzuubahs edildiği gibi, 
teraküm eden bu borçlar meselesi, öteden beri zihinleri işgal eden bir mevzudur. 
Geçmiş iktidar devrinde, tüccar Merkez Bankasına parasını yatırır, bunun dışarıya 
transferini beklerdi. Bâzan bu transfer meselesi yıllarca uzar, yapılamazdı. Tüccar 
için müşkül vaziyetler hâsıl olurdu. Bu sebeple, eski iktidar devrinde takibedilen 
iktisadi politika haklı olarak tenkid edilmektedir. Bu borç da, düşük iktidarın ölçüsüz, 
yorganına göre ayağını uzatmasını bilmiyen, bozuk iktisat davranışının neticesi 
olarak bırakılmış borçlardır. Encümenin raporunda  bunu belirmiş olması yerinde bir 
harekettir. Tarihî bir vesika olarak Meclis tutanağına geçmesi lâzımgelen bir husustur. 
Raporun neticesinde, konsolidasyon anlaşmalarının Türk ekonomisinin durumunu 
aksettirmesi bakımından çareler aranmasına zaman verilmediği kabul edilmektedir. 
Anlatmanın tasdiki istenmektedir. Gerçi Dışişleri Komisyonu raporunda belirtildiği 
gibi konsolidasyon anlaşmaları geçen iktidarın iktisadi politikasının neticesi idi. 
Bir iktidarın iktisadi sahada gidişini, kötü gidişini bu vesikalar kadar mükemmel 
belirtebilecek vesika az bulunur. Bununla beraber eski devrin yanlış iktisadi 
politikasını kötülerken, tasarının rapor kısmında kabul edilmiş olan bu anlaşmaları 
müspet ve muvadüfak eser olarak  mütalâa etmek de lâzımdır. Bu her şeyden evvel, 
Devlet memurlarını Devlet hizmetinde, kötü bir iktidar zamanında çalışırken dahi 
memleket ve milleti düşünerek bu nevi anlaşmalarda milletin lehine netice elde 
etmeleri, memurlarımız için şayanı takdir bir vaziyettir. O zaman Delegasyon bu işi 
müzakere ederken, delegasyona direktif veren iktidar, üç sene, dört sene müddetle 
taksite bağlattırın, % 5 - 6 faizle bu işi halledin, memleket …lehine olmak üzere 12 
sene vâde ve % 3 faizle bu işi halletmeleri, cidden takdire şayandır ve bu sahada 
çalışan arkadaşlarımızı burada takdirle anmamak bence unutulmuş bir hareket olur. 
Düşüncelerimi bu zaviyeden böylece ifade ettikten sonra Dışişleri Komisyonunun 
raporunda gözüme çarpan bâzı noktaları da, aklımın erdiği kadar ifade etmek isterim. 
Konsolidasyon şümulüne giren borç miktarının değişik rakamlardan ibaret olması 
yanında Danimarka, Lüksemhurg, Portekiz alacaklı gösterildiği halde, bilâhara bu 
memleketlere borçlu olmadığımız ve borçlu olarak gösterilmiyen Yunanistan’a ise 
800 bin dolar borcumuz çıkmıştır. Bahis mevzuu borçlar şahsi borçlar olduğu için 
Devlet borçları gibi Hazine tarafından muntazam hesapları tutulamıyacağından, 
gerçi raporda bu borçların katî miktarının bizim tarafımızdan tetkik edilememiş 
olması bunun Maliye ve Dışişleri bakanlıkları ve Merkez Bankasının hatalı 
hareketleri ve ihmallerinden ileri geldiği ifade edilmekte ise de, benim kanaatime 
göre, öyle bir devir geçiriyorduk ki, bu devirde, en hüsnüniyetli memurların bile, katî 
rakam tutmalarına imkân yoktu. Bütçe müzakerelerinde bilhassa Maliye Bakanına, 
borçların miktarını soruyorduk. Ne miktarda olduğunu açıkça tespit edemiyorlardı. 
Dalavereci, dolaşık bir zihniyetle idare edilen bir devirde, memurun  hatalı olmasına 
imkân yoktur. O devirin tutumu, başka türlü harekete imkân vermiyordu. Doğrudan 
doğruya Merkez Bankasından, malûmat istendiği takdirde belki doğru bilgi 
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alınabilirdi, ama, bu da önleniyor’du. Memurlar, böyle bir şey yaptıkları takdirde 
başlarına gelecekleri biliyorlardı. Yunanistan’ın durumuna gelince: Bu borçların 
görüşüldüğü sıralarda, Kıbrıs müzakereleri hararetli bir şekilde devam ediyordu. 
Yunanistan delegesi bu toplantıya iştirak etmemiştir. Onlar daima dışarıda kalmıştır. 
Bu husus o zaman gazetelerde ifade edilmiştir. Bunun için Yunanistan yeniden tek 
olarak anlaşmaya davet edilmiş, zannederim Hariciye Vekilimiz bu noktayı ifade 
edebilirler.  Dışişleri Komisyonu raporunun, 5 inci sayfasının 4 üncü paragrafında 
yüklenen ağır külfetlerden bahsedilmektedir.4. Hazineye yüklenen ağır külfet : Her 
şeyden önce şunu belirtmek lâzımdır ki, güçlükler veya imkânsızlıklar sebe’biyle 
355,5 milyon dolar borcun vaktinde ödenmemesinden Hazine gecikme faizi olarak 
58,9 milyon dolar karşılığı 350,8 milyon TL. sı bir külfet altına girmiştir. Diğer 
taraftan 5.8.1958 tarihinde muacceliyet kesbetmiş ve transfer bekliyen borç miktarı 
208,8 milyon dolardır. Ticari mevzuata ve teamüllere uygun olarak sözü geçen 
208,8 milyon dolar karşılığı, ariyere borç gailesi çıktığı günden beri borçlu tüccar ve 
diğer eşhas tarafından Merkez Bankasına muntazaman ödemeler yapılmıştır. Ancak 
hatalı bir politikanın keyfî tasarrufları yüzünden döviz stoklarımız tükenmiş dış 
itibarımızın sarsılma pahasına da ödenmiş tüccar borçlarının transferi yapılamamıştır. 
Bu durumda T. C. Merkez Bankasının akreditif emirleri yahancı bankalarca yerine 
getirilmemeye başlanmıştır. Şüphesiz bu hal Türk Devletinin itibarına ağır bir 
darbe olmuştur.Anlaşma hükümlerine uygun olarak borçlu tarafından 5.8.1958 
den önce Merkez Bankasına, adı geçen borçlar için, bir dalar karşılığı 282 kuruş 
ödenmiştir. Muacceliyet kesbetmiş 208,8 milyon dolarlık borcun sonradan transferi 
için devalüasyon neticesi, bir dolar karşılığı 902 kuruş hesaplanmıştır. İşte bu 
yüzden doğan kur farkı bir milyar 294 milyon T.L. sı tutmaktadır. Bunun ne ağır 
bir külfet olduğunu söylemeye hacet yoktur. Şu halde, 355,5 milyon dolar tutarı 
borçların yeni vâdelerle tecili Hazineye faizle birlikte hir milyar 825 milyon liralık 
muazzam bir külfet yüklemiştir. Yalnız kur farkı, gecikme faizinden ötürü, 12 yıl 
müddetle,ortalama her yıl açıktan 150 - 200 milyon T.L. lık bir külfetin Hazineye 
yüklendiği anlaşılmaktadır. Sayın Maliye Vekili Kurdaş’ın Hariciye Vekâleti ile aynı 
fikirde olduğunu zannediyorum. Zira 1961 bütçesinde konsolidasyon anlaşmasiyle 
ödiyeceğimiz borçlar ve faizleri hakkında bütçede bir fasıl yoktur. Bu nokta dikkati 
celbettiği için, faydalı olacağını düşünerek, temas ettim. Bilmiyorum, Encümen ve 
Dışişleri Bakanlığı bu hususta ne kararlara vardılar, öyle tahmin ediyorum ki, Kurdaş 
Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki Kanuna göre, tahsisdeki faiz nisbetini 
282 kuruş olarak kabul ettirmeye çalışacak. Ödenecek faize gelince, tarafları 
teşkilâta bağlayan kanunda Konsolidasyon faiz nöbetinin daha müsait bir şekilde 
kalmasını temin edebilir, kanaatinde bulunuyorum. Kambiyodaki paralara karşılık 
faiz durumları hakkında Maliye Bakanı bizleri tenvir ederse minnettar kalacağız. 
Şimdi işin bir başka tarafı vardır. O zaman gazetelerden edindiğimiz intibaa göre 
alacaklı devlet ile bizim delegasyon arasında yapılan müzakerelerde münakaşalar 
cereyan etmiştir. İki taraf borç miktarını tâyinde, bizim delegasyonumuz karşı tarafı 
zorlıyarak, alacaklılar alacaklarının ne kadar olduğunu ifade etmiş ki, bu da 448 
milyon dolar civarında. Alacaklıların yaptığı bu beyan bizim Merkez Bankasının 
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hesabı ile karşılaştırıldığında rakam olarak karşı devletlerin ifade ettiği borç 
miktarından fazla borcumuz çıktığı için, o zaman bu cihet meskût geçilmiştir. Yani 
Merkez Bankasındaki borç kayıtları ile, anlaşmaya dâhil olan alacaklı devletlerin 
hesapları birbirini tutmamıştır. Bu yüzdende borç miktarı az gösterilmiş olabilir. Asıl 
konuşmamın hedefi de budur. Bu nokta üzerinde, Devlet idaresinin ehemmiyetle 
durması yerinde olur. Devlet olarak Merkez Bankamızın ve Maliyemizin, 
Dışişlerinin tesbit ettiği borçlar fazla, ama alacaklı devletlerin verdiği hesapta az. 
Bunun sebebi? Bunun sebebi her halde, dışarıdan mal getirmekte olan ithalâtçılarla 
Maliye Bakanlığı arasında cereyan eden ve o zamanki Başvekille Maliye Vekilinin 
gayriahlâki birtakım dalavereli işlerinden ileri gelmiş olsa gerektir. Bu karışık 
ve dalavereli muameleleri tarih huzurunda tesbit etmek için bunları söylüyorum. 
Saygılarımla.” Şeklinde eleştirilerde bulundu.

Dışişleri Komisyonu üyesi Vahap Dizdaroğlu, kendi adına söz alarak, “Muhterem 
arkadaşlarım; Dışişleri Komisyonunda üyeyim. Ama, ben şahsım adına konuşacağım. 
Bunu belirtmek isterim. Muhterem arkadaşlarım, Türkiye’de mukim şahısların 
ticari borçlarına mütaallik Anlaşma, iki seneden beri, hem eski Mecliste ve hem 
de Kurucu Mecliste müzakere konusu olmuş, komisyonda enine boyuna müzakere 
ve münakaşası, yapılmıştır.Huzurunuzu işgal edişimin sebebi şudur; Sabık iktidarın 
iktisadi politikadaki anlayışı ve memleket çoğunluğunun çektiği ıstırabın ifadesi olan 
bu anlaşmanın, Kurucu Meclisin son günlerinde müzakere edilmesini ben şahsan 
doğru görmüyorum. Sabık iktidarın iktisadi tutumunu belirtmesi bakımından ve 
tarihe intikalini temin maksadiyle, bu mesele hakkında enine boyuna tartışılmalıdır. 
Dışişleri Komisyonunda, bu mevzu ile ilgili olarak, Maliye ve Hariciye bakanlıkları 
ileri gelenleri izahat vermiştir. Daha geniş bilgi alınabilmesi için Merkez Bankası 
ve diğer ilgilileri dinlemek suretiyle, onlardan alınacak bilgilerin de bu rapora derci 
lâzımdır. Nitekim buna temas edilmiş ve her biri buraya dercedilmiştir. Buna rağmen, 
şu ciheti ilâve etmek mecburiyetindeyim ki, bu bizi tatmin etmez. Bidayette, bu 
borçlar 6 yüz milyon dolarken, bugün 395 milyon dolar olarak görünmektedir. Ve 
bâzı hallerde borçları biz bugün bu Mecliste; bu şekilde tasdik ediyorsak, 27 Mayıs 
sabahından beri idareyi ele alan M. B. K. nin Dünyaya ilân etmiş olduğu veçhile, 
Anlaşmalarımıza sadık kalacağımızı beyan etmiş olduğumuz için, bu anlaşmalar 
Kurucu Meclisten geçebilir. Ancak, bizi tatmin etmiyen, bizi bu kadar kötü gösteren 
bu anlaşmanın huzurlarınıza getirilmesinden üzüntü duymaktayım. Şunu ifade etmek 
isterim ki, NATO camiasında, akitlerine sadık bulunan Türkiye’nin, içinde bulunduğu 
iktisadi zorluklara rağmen, bu anlaşmaları sadece ve sadece müttefiklerimize karşı 
ahdimize sadık olduğumuz için imzaladığımızı bilmelidirler. Bunun müttefiklerimiz 
tarafından bilinmesinde fayda vardır. Bunun karşılığı olarak müttefikleri tarafından 
takdir edilmesinde ve başka imkânların sağlanması hususunda büyük menfaatler 
sağlıyabileceğimizi mütalâa edeyim. Muhterem arkadaşlarım, bu temin edilen 
imkânların D. P. tarafından ne şekilde harcandığını ifade ile huzurunuzu işgal 
etmek istemem. Ancak, zamanında borcunu Merkez Bankasına yatıran tüccarların 
paralarının transfer edilmemesi yüzünden Devlet Hazinesine milyarların üzerinde 
borç yüklemiştir. Ve yine temin edilen bu imkânlarla başka muameleler yapılmış, 
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başka imkânlar sağlanmış ve memleketin hakiki ihtiyaçları nazara alınmamıştır. Bu 
kadar korkunç bir suiistimalin, çok sıkışık bir zamanda burada müzakeresi hakikaten 
hazin olmuştur. Sözlerimi bağlarken şu ciheti tekrar ifade etmek isterim; Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ahitlerine sadık kalarak bu Anlaşmayı imza edecektir. Fakat 
müttefiklerimiz tarafından, bu kadar iktisadi güçlükler içinde ahitlerine sadık olan 
Türkiyenin durumunun takdir edilmesinde büyük bir fayda vardır, kanaatindeyim. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bunun üzerine Dışişleri Komisyonu Başkanı Şevket Raşit Hatiboğlu söz alarak, 
“Muhterem arkadaşlarım, Vahap Dizdaroğlu arkadaşımızın anlaşma hakkındaki 
mütalâaları, Yüksek Heyetinizi bizi tereddütlere sevk edebilir. Bunu göz önünde 
bulundurarak, üç noktayı açıklıyacağım. Bu mukavele Dışişleri Komisyonunda uzun 
müzakere konusu olmuştur. Arkadaşlarımız çok iyi bilirler ki, Anlaşmayı incelemek 
üzere birsu-komisyonu kurulmuş ve orada incelenmiştir. Vahap Dizdaroğlu 
arkadaşımız o zaman komisyonda her halde yoktu. Şimdi şu noktayı belirtmek 
isterim. Geçmiş bir iktidar, memleketin imkânlarını ölçüsüz şekilde kullanmış, 
Türk Milletinin varını yoğunu israf eder şekilde bir politika devam ettirmiştir. 
Memleketin imkânları harcanmıştır. Sadece bununla da kalınmamış, 27 yıllık bir 
çalışmanın neticesinde bu Devletin kazandığı itibar sarsılmıştır. Şu veya bu şekilde 
ithalât yapılmış, fakat karşılığı ödenmemiş ve böylece borç artmıştır. Bu borçlar, 
Türk Devletine, Türk Milletine ferahlık vermesi için dost devletlerle akdedilen, bir 
mukaveledir. Yoksa eski iktidarın suiistimal hesaplarını araştırmak için değildir. 
Hangi noktalarda Hükümetin önce tetkikat yapması gerektiği hususu raporda 
belirtilmiştir. Eski iktidarın yanlış tatbikatının, bu mukavele vesilesiyle Yüksek 
Meclise getirilerek, bir mevzu yapılmasını doğru görmüyoruz. Borçların menşei 
hakkında Hükümetten rica edelim mevzu üzerinde dursunlar. Tetkifcat yapsınlar. Bu 
mukavelenin, vaktiyle bizi müşkül durumdan kurtarmak için yapılan bu Anlaşmanın 
şimdiki dost devletler tarafından tasdik edilmiş. Olmaması ciheti var; Hükümet 
şimdi bunu huzurunuza getirmiş bulunuyor. Mukavelenin çıkmaması mahzurludur, 
Kurucu Meclis tarafından tasdikini rica ediyoruz. Bu mâruzâtımla durumu anlatmış 
oluyorum. Ayrıca, rapor hakkında komisyonumuz, izahatta bulunacaktır. Maruzatım 
bundan ibarettir.” Diyerek konuya açıklık getirdi.

Daha sonra komisyon sözcüsü Hamza Eroğlu söz alarak, “… Türk Devletinin 
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına ve Amerika Birleşik Devletlerine olan dış ticari 
borçlarının teciline ve daha uzun vâdelere bağlanmasına aidolan bu anlaşmalar 11 
Mayıs 1959 tarihinde imzalanmıştır. Bir taraftan Avrupa iktisadi İş Birliği Teşkilâtına 
dâhil olan devletler, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile aktedilen bu 
anlaşmalar muvakkat bir protokola uygun olarak imzalandığı andan itibaren tatbik 
mevkiine girmişlerdir. Söz konusu anlaşmaların şümulüne giren borçları iki kısımda 
mütalâa etmek icabeder. Birincisi; 5 Ağustos 1958’e kadar ifa edilen hizmet ve 
teslim edilen mal karşılığı olan borçlar olup müstaceliyet kesbeden borçlardır. 
İkincisi, 5 Ağustos 1958’e kadar ifa edilen hizmet ve teslim edilen mal karşılığı olup, 
vâdeleri henüz gelmemiş olan kredili ithalâttır. Bu borçların yekûnu en son rakamlara 
göre, 355 milyon dolardır. % 3 faiziyle birlikte borçlar yekûnu 400 küsur milyon 
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dolar civarındadır. Bu borçlar niçin doğmuştur. Bu ağır borç yükü altına millî 
ekonomimiz nasıl sürüklenmiştir? Bütün bu meseleler üzerinde, encümende dikkatle, 
ihtimamla durulmuş, borcun, milletlerarası hukuk yönünden de neticeleri üzerinde 
tetkikler yapılmış ve neticede huzurunuza uzun bir çalışmanın mahsulü olan bir 
rapor getirilmiştir. Muhterem arkadaşlarım, aynı zamanda, 10 yıllık Demokrat Parti 
iktidarının ihatalı, yanlış, plânsız, programsız gidişini göstermesi bakımından, 
delilleri ile ispat etmesi bakımından, dış ticari borçların konsolidasyonu anlaşması 
üzerinde durulması lüzumlu ve faydalı addedilmektedir. Evvelâ bu anlaşmalar eski 
T. B. M. M. ne getirilmiş, Dışişleri Komisyonunda görüşüldükten sonra, gündeme 
alınmıştır. 1960 Nisan ve Mayısında Umumi Heyette görüşüleceği esnada, Halk 
Partili ve diğer muhalefetteki vazifeli arkadaşlarımızın hazırlıklı çalışmalarını sezen 
D. P. İleri gelenleri, B. M. M. Umumi Heyet gündeminden meseleyi çıkararak Bütçe 
Encümenine havale ettirmişlerdir. Çünkü bu hususlar hakkında Umumi Heyette 
açıklanması gereken konuların bulunduğu biliniyordu. 1%0 yılında bize sunulan 
gerekçede borçların hakiki cephesi izahtan çekinilmiş ve sadece zahiri sebeplerle 
yetinilerek, anlaşma akdi bir başarı imiş gibi gösterilmiştir. Borçlanmak ve borç 
politikası takibedilmesi D. P. İktidarı tarafından alkışlanmaya çalışılmıştır. Bu defa 
huzurunuza yeni hükümet tarafından sunulan gerekçe de arzu ettiğimiz ve istediğimiz 
bütün vuzuhu bulamadığımızdan, komisyon meseleyi bütün çıplaklığı ile hazırladığı 
raporla huzurunuza getirmeye gayret etmiştir. Anlaşma akdini gerektiren sebep, 
ekonomimizin buhrana sürüklenmesi, hesapsızlığın, progrâmsızlığın girdabına 
yuvarlanmış olmamızdır. Tediye imkânlarının akamete uğraması, borç ödiyemiyecek 
vaziyete gelişimiz ve bunun neticesi ısrarlı yardım ve kredi talebimizin menşeini 
araştırmakla asıl hakiki sebep bulunmuş olacaktır. Muhterem arkadaşlar, 1950 ile 
1960 yılları arasında, 10 sene devam edegelen hatalı, yanlış malî ve iktisadi politika, 
ekonomimizde tamiri güç yaralar açmış, muhalefetin ısrarına rağmen Demokrat 
Parti hükümetleri geçici tedbirlerle oyalanmıştır. İktisadi durumumuza ait tetkik ve 
tahliller daha 1954 yılından itibaren tesiri açık bir şekilde hissedilen iktisadi bir 
hastalığın, enflâsyonun mevcudiyetini göstermekte idi. Umumi arz ile umumi talep 
arasında boşluk artmış, iç fiyat seviyesi devamlı olarak yükselmiştir. İç ve dış fiyatlar 
arasındaki farklar, dış tediye güçlüklerini meydana getirmiş, ihraç ve ithal imkânları 
daralmış ve bu daralma mal nedretine, sınai istihsalin yavaşlamasına, yatırımların 
aksamasına sebebolmuştur. Ve en nihayet enflâsyonun tabiî bir neticesi olan zamlar 
vatandaşın malî bünyesini kemirmekte devam etmiştir. Dış tediye güçlükleri yardım 
taleplerini de artırmıştır. Yapılmış olan dış yardımlar da, hatalı bir iktisadi politika 
yüzünden erimiştir. Türkiye kendisine yapılan yardımları mali bünyesindeki 
enflâsyonist politika yüzünden heder etmiş, ekonomimiz, şahsi, keyfî birtakım 
kararlarla gün geçtikçe daha ağırlaşan bir duruma düşürülmüştür. Türlü tecrübelerle 
elde edilmiş olan bilgilerden de faydalanılmamış, ikazlara aldırışedilmemiştir. 
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı, 1954 yılında neşredilen bir raporunda, «1951 ve 
1953 yılları arasında bütün dünyada fiyatlarının düşmesine mukabil bizde hayat 
pahalılığının arttığı müşahede edilmiştir» diye durumu açıklamıştır. Türk 
ekonomisinin enflâsyonun tazyiki altında bulunduğu da ayrıca söz konusu rapora 
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dercedilmiştir. Muhterem arkadaşlarımız, 10 yıllık ekonomik hayatımızın tablosu 
böylece huzurunuza arz edilmiş bulunuyor. Bu duruma karşı yardıma muhtaç olan 
Türkiye’ye Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına dâhil devletler Avrupalılık tesanüdü 
adına yardım ellerini de uzatmışlardır. Hakiki sebep budur. Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye’nin bu endişe verici durumu Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına dâhil 
devletlerin yardımı üzerinde müessir olmuştur. Türkiye’nin, içerisinde bulunduğu 
durumu izah ve yardımın sebeplerini açıklaması bakımından isviçre’nin o zamanki 
Dışişleri Bakanı Max Petit Pierre’in, 29.7.1958 tarihinde, Journal de Geneve’de 
çıkan beyanatını okuyacağım, Prof. Max Petit Pierre uzun müddet İsviçre Dışişleri 
Bakanlığı yapmış, kıymetli bir Devlet ve ilim adamıdır. «Hali hazır durumu çok” 
endişe verici olan Türkiye’nin ekonomik ve malî yardım talebi ile karşı karşıya 
bulunmaktayız. Türkiye 225 milyon dolara varan büyük bir kredi talep etmektedir. 
Türkiye bunun 100 milyonunu  Amerikan Hükümetinden, 25 milyonunu Milletlerarası 
Para Fonundan alacağını tahmin etmektedir. 100 milyon doları da Avrupa’dan temin 
etmek icabetmektedir. İskandinav memleketleri uzun vadeli bir kredi verilmesine 
muhalefet etmişler ve fakat birçok üye memleketler Türkiye’ye yardım hususunu 
sempati ile karşılamışlardır. Bu yoksul Türkiye’ye (a cette pauıvre Turquie), 
delegasyonların kendi para verme imkânlarını bu akşam düşündükten sonra, 
meselenin münakaşası yarın yapılacaktır. Bu Türkiye ki, Avrupa İktisadi İş Birliği 
teşkilâtına pek fazla muti bir âza değildi. Ve maliyesinin sağlam bir şekilde idaresi 
hususunda tavsiyeleri de her zaman nazarı itibara almamıştı, İsviçre bakımından 
durum henüz açıklanmamıştır. Türkiye’ye Avrupa tesanüdünü göstermek için bir jest 
yapılması anlaşmaya bırakılmıştır. Şu anda yardımın muhteva ve mahiyetini 
söylemek imkânsızdır. Avrupa Tediye Birliğine olan borçların tecili ve bir bekleme 
müddetinden bahsolmamaktadır. Türkiye’yi iflâstan kurtarmak için (‘sauver la 
Turquie de la faMlite) bütün üye devletlerin sembolik bir şekilde olsa dahi bu gayrete 
iştirakleri arzu edilmektedir. Bu sabah gizli cereyan edeceği söylenen görüşmelere 
tekrar başlandığını bir anda bu kurtarma ameliyesine (action de sauvetage) İsviçre’nin 
katılması hususu açıklanamaz.» İşte profesörün şu konuşması bizim içimizi 
sızlatarak, yardımın niçin ve ne şartlarla yapıldığını ifade etmektedir. Borçların 
miktarı 355 milyon dolardır. Bu miktar 3 milyar 200 milyon Türk lirası demektir. 
Faiz olarak ödenecek miktar, 58 milyon dolardır. Yekûn olarak 3 milyar 731 milyon 
lira borç vardır. Bu borçlar Türkiye’nin dış borçlarının yekûnu değildir. Sadece dış 
ticari borçlarıdır. 1961 yılı bütçe kanun tasarısında da belirtildiği üzere 31.12.1960 
itibariyle dış borçların faizleri ile beraber genel yekûnu 1 milyar $66 milyon dolardır. 
Anlaşmaya dâhil olan 355 milyon dolarlık bu borç 12 senelik devre içerisinde tedrici 
taksitlerle ödenecektir. Muhterem arkadaşlar, 21.12.1959 tarihinde Demokrat Parti 
Hükümeti sözcüsünün eski Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonunda verdiği 
izahata nazaran, bu borç yekûnu 448 milyon dolardır. Bizim bu seneki bütçe 
gerekçesinde gösterilen miktar ise 436 milyon dolardır.Anlaşmanın 14 üncü 
maddesine göre katı rakamlarla varılan karşılıklı mutabakata göre, biraz önce sayın 
arkadaşımın da bu mevzua temas ettikleri ‘giibi, varılan mutabakata göre bu miktar 
448 milyon dolar değil, hakiki rakam 355 milyon dolardır. Dışişleri Komisyonumuz 
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bu meselenin sebepleri üzerinde dikkatle ve itina ile durmuş ve alt komisyon bilhassa 
mesaisini bu noktaya teksif etmiştir. Bunun başlıca sebepleri raporumuzda belirtildiği 
üzere şunlardır; katî rakamların tesbit edilememesinin sorumluluğu, kısmen T. 
Cumhuriyet Merkez Bankası, kısmen Maliye Bakanlığı ve kısmen de Ticaret 
Bakanlığına aittir. Kayıtların tanziminde esas listenin kesin olarak hazırlanmasına 
imkân vermemesi bizi üzmektedir. Devlet müesseselerine karşı bizim, rakamları katî 
surette tesbit etmek yolundaki itimadımız azalmaktadır. Geçen Demokrat Parti 
iktidarlarının durumu ve keyfî idarenân her müessesede yarattığı bir karışıklığa bunu 
bir acı, bir canlı örnek olarak zikredebiliriz. Muhterem arkadaşlarım, ilk beliren 
rakamlardaDanimarka, Lüksemburg ve Portekiz alacaklı bulunduğu halde bu son 
bildirilen rakamlar da bu üç Devlet alacaklı görülmemiştir. Ayrıca Yunanistan ilk 
bildirilen miktarlar arasında alacaklı olmadığı halde bilâlhara sekiz yüz bin dolar 
alacağı olduğu görülmüştür. Muhterem arkadaşlarım, bizi endişeye sevk eden bu 
rakam kargaşalığı, birtakım istifamların ortaya çıkmasına sebebolmuştur. Daha 1953 
te 240 milyon dolarlık bir ariyere borcun mevcudiyetinden bahsedilmekte idi. Kahve 
gibi, kalay gibi maddeler dahi kredili ithalâtla ithal edilmişti. Kredili ithalâtın 
suiistimali de türlü söylentilere söbeb olmuştur. Hâlâ da bu meseleler konuşulmaktadır. 
Kredili ithalâtın Merkez Bankası kayıtlarına geçmemesi suistimal yollarını açık 
bırakmış ve keyfî idare alabildiğine hüküm sürmüştür. Ayrıca yapılan tetkikat 
sonunda, Merkez Bankası kayıtlarına göre borçlu görünüp de alacaklı devletler 
tarafından borçları ödenmiş şahısların mevcudiyeti birtakım şüpheleri davet etmiştir. 
Söz konusu şahısların borçlarını ne suretle ödemiş oldukları bir soruşturma ve 
kavuşturma mevzuu olmalıdır.Muhterem arkadaşlar, bu hususu raporumuzda bütün 
çıplaklığı ile belirtmeye çalıştık. Müsaade ederseniz Hazineye yüklenen diğer ağır 
bir külfetten bahsedeceğim. Tranfer borçları veya daha doğrusu imkânsızlıkları 
sebebiyle 355 milyon doların vâdesinde ödenememesi yüzünden Hazine, gecikme 
faizleri olarak 530 milyon Türk lirası ödemek zorunda kalacaktır. Ayrıca Demokrat 
Parti Hükümetinin programsız, yanlış ve hatalı davranışı yüzünden 5.8.1958 
tarihinde muacceliyet kesbetmiş ve transfer bekliyen borçların miktarı da 208 milyon 
doları bulmuştur. Aradaki kur farkını da ödemek zorundayız. Böylece Hazineye bir 
kur farkı olarak yüklenen miktar bir milyar 825 milyon liradır. Borçların ödenmesi 
tarzı ve imkânı da bizi en çok meşgul eden konulardan bir tanesidir. Dış borcumuzu 
ödemek için yeter derecede döviz elde edilip edilmediğini araştırmak ve döviz 
tedarik etmeli imkânını bulmak gerekmektedir. Anlaşmada varılan hal tarzı şekli 
ödeme yoludur. Şekli ödeme yolu yerine fiilî ödeme yolunu tercih etmeliyiz, 
ödemeler bir plâna ve programa bağlanmalıdır. Çok muhterem arkadaşlarım, son 
yıllara ait ekonomimizin blânçosu kısaca üç terimde ifade olunabilir. Enflâsyon, 
moratoryum ve konsolidas’yon para ve kredi şişkinliği şeklinde malî ve iktisadi 
bünyemizi tahribeden enflâsyon, hatalı, yanlış ve beceriksiz politikası ile Demokrat 
Parti Hükümetlerinin eseridir. Vakti gelen borçların tediyelerinin tadili yani 
moratoryom, iktisadi ve malî bünyemizi kemiren hastalığın bütün belirtileri ile 
ortaya çıkışıdır. Vaktinde ödenmiyen borçların uzun ve muntazam vâdelere çevrilmesi 
yani korsolidasyon ve münhasıran bozulan durumu ıslaha mahsus yeni borçlanmalar, 
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yeni kredi ve yardımlar, iktisadi ve malî çıkmazdan kurtuluş için çare aranıldığının 
delilidir. Demokrat Parti Hükümetleri, enflâsyoncu politikaları ile ekonomimizi bir 
çıkmaza sürüklemekten, vâdesi gelen borçları ödiyemiyerek moratoryon ilân 
etmekten ve millî itibarımızı zedelemiş olmaktan Türkiye’yi ardıarası kesilmiyen bir 
borçlanma politikasına götürmekten tarih önünde ve millet huzurunda mesuldürler. 
Konsolidasyon anlaşmaları, Demokrat Parti hükümetlerinin hatalı, yanlış malî ve 
ekonomik politikasının iflâsını hüceetliyen bir vesikadır. Bu anlaşmayı Türk 
ekonomisinin kuruluşu için âcil bir çare ve tedbirlerin alınması gayretinin bir neticesi 
addetmek icabeder. Konsolidasyon anlaşmaması yapmakla 1959 yılında 141 milyon  
dolar yerine 34 milyon dolar, 1960 yılında 118 milyon dolar yerine 40 milyon dolar, 
1961 yılında 93 milyon dolar yerine 45 milyon dolar ödenmiş olacaktır. Muhterem 
arkadaşlar, 11.9.1959 tarihinde akdedilen bu anlaşma iki yıldan beri muvakkaten 
yürürlüktedir. Bizden başka diğer âkid devletler tarafından bu anlaşma tasdik edilmiş 
bulunmaktadır. Yalnız Türkiye iki yıldan beri bunun tasdikini yapamamıştır. Avrupa 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtına dâhil olan devletler ve Amerika Birleşik Devletleriyle 
meselelerimizi daha uzun müddet askıda bırakmanın doğru olmıyacağı 
kanaatindeyim. 27 Mayıs devrimi ile Türkiye’de yeni devir, yeni bir hayat tarzı 
başlamıştır. Bundan sonra Türkiye itibarını korumak ve aramak zorundadır. Artık 
bundan sonra Türkiye borçlarını muntazaman vâdesinde ödemenin şerefini 
bulacaktır. Bu bakımdan bu anlaşmaları, Avrupa İktisadi İş Birliği devletleriyle olan 
münasebetlerimizde yeni inkişaflar, yeni bir çığır açıldığını göz önünde tutarak 
onaylamakta faide vardır. Ayrıca Anlaşmanın 15 inci maddesi âkidler arzu ettikleri 
takdirde yeni bir konferans toplarlar kaydı da bulunmaktadır. 15 inci maddenin ışığı 
altında yeni ödeme imkânları elde etmek, belki de faiz hadlerini daha da düşürmek 
için Anlaşmanın onaylanmasında büyük faide mülâhaza etmekteyiz.” Şeklinde 
açıklamalarla konunun geçmişi hakkında da bilgiler vererek Kurucu Meclis genel 
kurulunu bilgilendirdi.

Daha sonra konu üzerinde Kurucu Meclis üyesi Ziya Müezzinoğlu söz aldı, 
“….Bu anlaşma Demokrat Parti hükümetlerinin bu tarihe kadar devam eden hatalı 
iktisadi politikasının bir neticesidir. Bu politikayı ne kadar tenkid etsek, mahkûm 
etsek azdır. Fakat bunun yanında şunu da ilâve etmek lâzımgelir ki, bu şartlar altında 
böyle bir anlaşmaakdedilmesini bir muvaffakiyet addetmek icabeder….Anlaşma 
bize neler getirmiştir? Bu husus komisyon raporunda etraflı bir şekilde teşrih edilmiş 
bulunmaktadır. Bu neticeler nelerdir? Bu anlaşma ile Türk milletinin ve Türk Merkez 
Bankasının itibarı dış piyasalarda tekrar tesis edilme yoluna gidilmiştir….” Diyerek 
anlaşmanın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. 

Maliye Bakanı Kemal Kurdaş söz alarak, “… Muhterem arkadaşlar; bugün 10 
yıllık hatalı bir politikanın iflâsının tescilini yapıyoruz. Türkiye 10 yıldır hiçbir 
milletin iktisadiyatının mâruz kalmadığı bir tahribata mâruz kalmıştı. Bu tahribat 
o kadar fazladır ki, dünyanın 30 - 35 memleketinin iktisadi durumunu tetkik etmiş 
bir insan olarak zannediyorum ki, dünyada hiçbir memleket bu kadar iktisadi 
tahribata mâruz kalmamıştır. Mevcut bütün döviz rezervleri, gayrisâfi olarak 400 
milyon doları bulmuşken, 1 milyar 400 milyon dolarlık bir borca girilmiştir. Büyük 
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dostumuz Amerika Birleşik. Devletlerinden1 milyarlık iktisadi yardıma rağmen bu 
borca girmiştir. Türkiye son 10 yılda hakikaten tarihinde belki bir kere daha tekerrür 
etmiyecek büyük bir fırsatı heba etmiştir. Bu durum 10 yıllık devre içerisinde nasıl bir 
tahribata mâruz kaldığımızı bize göstermektedir. Muhterem, arkadaşlar, Türkiye’de 
sanayi zayıf bir baz üzerine kurulmuştur. 10 yıl içerisinde gerek hususi sektör, 
gerekse resmî sektör bu zayıf sanayi üzerinde rekabet imkânlarından mahrum bir 
vaziyette çalışmıştır. Türkiye iktisadiyatı son 10 yılda ihracat bakımından tamamen 
bir durgunluk devresi içinde yaşamış, Türkiye iktisadiyatı da bâzı fuzulî namüsait 
şartlar içinde bir gelişme kaydedememişti” diyerek soru ve eleştirilere yanıt verdi.

Maliye Bakanı Kemal Kurdaş devamla, “…Huzurunuzdaki Anlaşma bu 
yıkıntının bir parçasıdır. Maalesef bunu tescil etmek mecburiyetindeyiz. 10 yıllık 
kötü politika dışarda birtakım ariyere borçlar meydana getirmiştir. Bu borçlar 
1958 yılında bir konsolidasyona tâbi tutulmuştur. Konsolidasyon Anlaşması, iyi 
yapılmış bir Anlaşmadır. Yalnız bu Anlaşmayı muvaffak olmuş bir Anlaşma olarak 
göstermemek lâzımdır… her köşede bir milyoner, bu yolda olmuş ve memleket 
imkânları sömürülmüştür” dedi.

Kurucu Meclis üyesi Rauf İnan söz alarak, “…Bu meselede suçu olup da 
Yassıada’da bulunmıyanlar hakkında takibat yapılmakta mıdır? Bu hataları 
yapanlardan Yassıada’da olmıyanlar hakkında bir takibat yapılmadığına göre onlar 
hakkında zaman aşımı olmaz mı?...

RAUF İNAN — Efendim, müsaade ederseniz Maliye Bakanı arkadaşımızdan 
bir sorum olacaktır. Görülüyor ki, bu bozukluk 10 yıllık tarihe sahiptir. O günden 
beri Dışişleri, Maliye ve Ticaret  Bakanlıkları bunun mesuliyeti ile karşı karşıya 
bulunuyorlar mı?” diyerek Maliye Bakanına soru yöneltti. 

Maliye Bakanı devamla, “…1956 yılında bizzat Başbakana bu iktisadi politikanın 
sonunun ihtilâl olduğunu söylemiştim. Onlar hesaplarını vermektedirler. Ama bu 
işin ıstırabını millet çekmektedir…” dedi

Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra, maddelerine 
geçilmesi oylandı ve kabul edildi. Madde medde oylanan tasarı kabul edildi. 
Yürütülmesi görevi Bakanlar Kuruluna verildi. 

51- Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki 
muaddel Amerikan Kanununun hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında akdolunan 
13 Şubat 1959 tarihli Anlaşmanın tasdikına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu50 

Tasarının görüşülmesine başlandı. Ancak, tasarının basılıp dağıtılmasının 
üzerinden 48 saat geçmemiş olduğundan, görüşülebilmesi için oya sunuldu. Kabul 
edilerek, tasarının görüşülmesine başlandı.

50  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 3, 25. Birleşim, (03.09.1961) s.331.
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Kurucu Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Başkanvekili Şevket Raşit 
Hatiboğlu, Muzaffer Yurdakuler, Bu Rapor Sözcüsü Üye Hamza Eroğlu, Cemil 
Sait Barlas Üye, Yusuf Adil Egeli, Kemal Türkoğlu, “Zirai maddeler ticaretinin 
geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan Kanununun hükümleri 
dairesince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında akdolunan 13 Şubat 1959 tarihli Anlaşmanın tasdikına dair kanun tasarısı, 
ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : Amerika 
Birleşik Devletlerinde istihsal edilen ihtiyaç fazlası zirai emtianın, Türk lirası 
mukabilinde mubayaasının, memleketimizin de ihtiyacını karşılıyacağı göz önünde 
bulundurularak, tasarı fayda sağlıyacağı mülâhazasiyle iltifata şayan görülmüştür.

Ancak, metnin muhtevasına tesir etmiyecek ifade değişiklikleriyle tasarı kabul 
edilmiştir. Kurucu Meclis Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur.” Şeklinde ifadelerle Kurucu Meclise sunuldu.

Dışişleri Komisyonu sözcüsü Hamza Eroğlu söz alarak, “Muhhterem 
arkadaşlarımız, geçen toplantıda Sayın arkadaşımız Coşkun Kırca’nın haklı bir ikazı 
üzerine bu anlaşma Komisyonumuza iade edilmişti. Meseleyi tetkik ettik, görüştük. 
Huzurunuzda açıklıyorum. Anlaşmanın 2 nci maddesinin 1 inci bendinin bir kısmında 
Export İmport Bank Of Washington ile Türkiye adına hareket eden Türkiye Maliye 
Vekili deniyor. Anlaşma metninde arkadaşımız haklı olarak bu anlaşma imzalandığı 
zaman, bu teşkilât da Hariciye Vekâletine bağlı olduğu için, bunun da Hariciye 
Vekâleti olacağını mütalâa ettiler. Gerek Hariciye Vekâletindeki notlar ve gerekse 
komisyondakini tetkik ettik; neticede metnin aslını bulduk. Metnin aslı İngilizcedir.

Bu metinde Hariciye Vekâletinden bahsedilmektedir. Ancak bize gelen, Sayın 
Devlet ve Hükümet Başkanının göndermiş oldukları tasarıya dâhil gerekçede, 
(Maliye Bakanlığınca hazırlanan) denilmektedir. Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
bilâhara Maliye Bakanlığına devredildiğinden dolayı, anlaşmaların hazırlıklariyle 
Maliye Bakanlığı meşgul olduğu için, dosya içindeki yazıda (Dışişleri Bakanlığınca) 
kelimeleri çizilmiş, onun yerine (Maliye Bakanlığı) denmiş. Binaenaleyh metinde 
geçen Maliye Bakanlığının, Dışişleri Bakanlığı olarak düzeltilmesi lüzum ve 
zaruretine kaani bulunuyoruz. Ayrıca andlaşmalar, andlaşmanın içinde gösterildiği 
üzere, hangi dil ile yazılmış ise, muteber metin odur ve ona itibar olunur. Burada 
ingilizce metin muteber olduğundan, Türkçe metinde ne yazılırsa yazılsın, uyuşmazlık 
halinde, tefsirde İngilizce metin itibar görecektir. Binaenaleyh metinde İngilizce 
yazıldığından ortada pek önemli bir meselenin bulunmadığı kanaatindeyim. Bir arada 
tenkidi nazarı dikkatimizi celbeden Sayın Coşkun Kırca arkadaşıma da teşekkürü 
bir borç bilirim. Muhterem arkadaşlarım, geçen toplantıda Sayın Fethi Çelikbaş 
arkadaşımız bir mesele ortaya attı. Mesele şu, iki taraflı bir anlaşma yapılmıştır. 
Bu anlaşmada Amerika’nın iç kanunlarına atıf yapılmaktadır. Bir devletin diğer bir 
devletle yapmış olduğu anlaşmada, her  zaman diğer devletlerin iç kanunlarına atıf 
yapılır. İki türlü atıf yapılır. Bunlardan birisi muhteva, diğeri de şekil bakımından 
olabilir. Bu atıf tarafları her zaman bağlamaz. Atıflar, tarafları bağladığı takdirde, 
taraflar buna uymak zorundadır. Türkiye Amerikan kanunlarına uymaya mecbur 
değildir. Meseleyi bu yolda anlamalıyız. Bu anlaşmanın mânası, zirai maddeler 
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ticaretinin geliştirilmesi hususunda Amerikan Kanunu hükümleri gereğince hareket 
edileceği mânasındadır. Yoksa, bu Amerikan kanunların üstün görüldüğü mânasına 
alınmamalıdır. Maruzatım bu kadardır, efendim.” Dedi.

Dışişleri Komisyonu üyesi Cemil Sait Barlas söz aldı, “Efendim, komisyon 
adına değil şahsım adına konuşuyorum. Bir hususu Hükümetin dikkate almasını rica 
ediyorum. Sayın Maliye Bakanı yok. Avrupa İktisadi İş Birliği Türk Teşkilâtında 
bir değişiklik yapılması gerekli kanaatindeyim. İdari masraflara diyeceğimiz yok. 
Ama, anlaşmalara katılacak olanların, idare kabiliyeti olan kimselerden seçilmesi 
icabeder. Bilmiyorum; bu zatlardan biri, hangi sebeple fevkalâde söz kabiliyeti olan 
dışişlerinden biri konferanstan geri alınarak yerine, maalesef  Fransızcası dahi kuvvetli 
olmıyan bir şahsın gönderildiği söylenmektedir. Bu böyle olunca, malî durumumuz 
dolayısîyle, Hükümetin dikkate alacağı hususlardan oluyor. Diğer münasebetlerde, 
iktisadi münasebetlerde iktisadi terminolojisi kuvvetli olan insanların yollanması, 
bunun haricindekilerin ise hatır için yollanmaması gerekir. Bu, memleketimiz için 
çok tehlikeli durumlar yaratabilir. Bu hususu dikkatlerine arz ediyorum.” Dedi.

Tasarının tümü üzerine başka söz alan üye olmadığında, maddelerin görüşülmesine 
geçildi. Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki muaddel 
Amerikan Kanunu hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında, akdolunan 13 Şubat 1959 tarihli Anlaşma ve 
eki mektupları onaylandı.

52- Millî Birlik Komitesi üyesi Kâmil Karavelioğlu ile Temsilciler Meclisi 
Üyesi Emin Soysal’ın, 159 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin yorumlanması 
hakkında önergesi ve Geçici Komisyon raporu51 

Geçici Komisyon Başkanı ve Milli Birlik Komitesi Üyesi Fikret Kuytak’ın 
lonu hakkındaki önergesi, Kurucu Meclis genel Kurulnda okundu ve “159 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinin yorumlanmasına dair raporumuzun gündeme alınarak 
görüşülmesini” teklif edildi.

Yorum hakkında söz almak isteyen omadığından, doğrudan oylamaya geçildi ve 
kabul edildi.

53- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 
1960 yılı katı hesabı hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu52 

Hazırlanan rapor, Kurucu Meclis Başkanı tarafından, bastırılarak dağıtılmış ve 
bu Kurucu Meclis Genel Kuruluna sunuldu ve Muhasebe-i Umumiye Kanununun 
127 nci maddesinin son fıkrası gereğince ilgili olduğu yıl Hazine Hesabı umumisine 
ithal olunmak üzere Hükümete gönderileceği bilgisi verildi.

51  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 26 Birleşim. (04.09.1961)s. 355.

52  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 26 Birleşim. (04.09.1961)s. 355.
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54- Millî Birlik Komitesi Üyesi Muzaffer Yurdakuler ile Temsilciler Meclisi 
üyesi Bahri Yazır’ın, Kurucu Meclisin çalışmalarına yeni Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin toplanacağı tarihe kadar ara verilmesi hakkındaki önergesi53

24 üncü maddenin tedvinine (Kurucu Meclis’in görevini tamamlaması) dair olan 
kanun Millî Birlik Komitesince ve Devlet Başkanınca da kabul edilmiş ve bugünkü 
Resmî Ceride ile yayınlandı. Bu kanuna dayanılarak verilmiş olan bir önerge okundu.

 Meclis Genel Kurulu’nda MBK üyeleri Muzaffer Yurdakuler, Bahri Yazır 
tarafından verilen bir önerge ile,  “157 sayılı Kanun gereğince kurulduğu günden 
beri kendisine tevdi olunan bütün vazifeleri geceli gündüzlü çalışmak suretiyle 
feragat ve vatanseverlik duygulariyle yerine getirmiş bulunan, Kurucu Meclis 
üyelerinin, meydana getirdikleri eserin siyasi, hukuki ve sosyal vasat içinde işleyişini 
yakinen takibetmek, millî ve tarihî gaye olan Türkiye Büyük Millet Meclisini 
meydana getirecek olan seçimlerde uhdelerine düşen vazifeleri de lâyıkiyle yerine 
getirebilmelerini mümkün kılmak üzere, Kurucu Meclis çalışmalarına yeni Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin toplanacağı tarihe kadar ara verilmesi” teklif edildi.

Kurucu Meclis üyesi Suphi Baykam söz alarak, “Kurucu Meclisin pek muhterem 
üyeleri, Biraz önce okunan önergede arz edilen sebeplerle sekiz aydan beri faaliyet 
halinde bulunan Yüksek Meclisiniz tatile girecektir. Seçim kampanyası ve bu 
önergede bahsedilen hususlar dolayısiyle bu tatilin zaruri olduğuna şüphe yoktur. 
Sekiz aylık devre içinde bütün vazifelerini liyakatle yapmış olan bu Meclis artık bir 
defa daha belki aynı üyelerle toplanmamak üzere dağılacaktır. Biraz sonra biribirinden 
ayrılacak olan arkadaşlarımız yeni hizmetler için yurt sathına dağılacaklardır. 
Yeniden buraya gelenlerimiz olacak, gelmiyenlerimiz olacak siyasete girmiyen ve 
geldikleri teşekküllere dönecek arkadaşlar bulunacaktır. Ama bu tatil kararını verirken 
yeni bir hizmetin eşiğinde bulunduğumuzu biliyoruz. Müşterek ruh, Muhterem 
arkadaşlarım, yarınki sıfatlarımız ve hizmetlerimiz ne olursa olsun Kurucu Meclise 
şu anda müşterek bir ruh hâkim bulunmaktadır. Bu ruhun, bizi olduğu gibi hepimizin 
çalışmalarını yakından takibeden bütün Türk Milletini de sarmış bulunduğuna 
inanıyorum. Muhterem arkadaşlar, bu Meclis yüz yılların acılarından ders alarak 
ileri ve demokratik bir Anayasa hazırlanmıştır. Bu Meclis, Türk Milletinin yıllardan 
beri arzuladığı, dürüst ve eşit bir seçime imkân veren seçim kanunlarını hazırlamıştır. 
Bu Meclis 27 Mayıstan önce hapishanelere girenlere, derece derece fedakârlıkla 
vazifelerini yapmış olanlara ve nihayet genç yaşlarında şehit düşenlere lâyık bir 
çalışma devresi geçirmiştir. Tarihî çalışma, Bütünüyle Kurucu Meclis tarihî olarak 
vasıflandırılmaya hakikaten lâyık bir çalışma devresi geçirmiştir. Buraya çeşitli 
teşekküllerden geldik. Gelirken olduğu gibi, halen de çeşitli siyasi kanaatlerimiz 
mevcuttur. Zaman zaman bu çatı altında birçok tartışmalar yaptık. Gün oldu sabahlara 
kadar çalıştık, ama bütün kararlarımızda memleket menfaatleri üzerinde birleşmesini 
bildik. Parti ve her türlü siyasi mülâhazaları bir tarafa iterek Kurucu Meclis sadece 
millîlik kokan eserler vermeye muvaffak oldu. Gururla 15 Ekime doğru gidiyoruz. 
Hiç şüphemiz yoktur ki 15 Ekimde Yüksek Meclisinizin kurmuş olduğu hukuki ve 

53  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 2, 26 Birleşim. (04.09.1961)s. 355.
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ahlâki temeller üzerinde dürüst, serbest ve eşit seçimler olacak, emanet sivil iktidara 
huzurla devredilecektir. İnanıyorum ki, 27 Mayıs Devrimini yapan idealistler, şerefli 
Türk Ordusunun temsilcileri, vazifeye çağırıldıkları sivil arkadaşlarının mesaisinden 
huzur duymuşlardır. Onların da bugün içinde bulundukları heyecan, gönül rahatlığı 
ve emniyet, şüphe yok ki, en ileri seviyede bulunmaktadır. Hür ve mutlu günler 
önümüzdeki seçimler bu memleketi daha hür ve mutlu günlere götürecektir. 
Hepimizin vazifesi, bu memleketteki kin ve nefret tohumlarını bir kenara atarak 
özlediğimiz kardeşlik havasının kurulmasına çalışmak olacaktır. Hürriyet havasını 
teneffüs etmek ve ettirmek için payımıza düşeni yapmak üzere yurt ölçüsünde bir 
gayretin içinde bulunacağız. Bütün gücünü Türk Milletinin Hürriyeti, refahı ve 
güvenliği için kullanagelmiş olan şanlı Türk Ordusunun muhterem temsilcileri, 
verdikleri şeref sözüne sonuna kadar sadık kalmışlardır. Kendilerini bu kürsüden 
selâmlıyorum. Üniformalı, üniformasız ihtilâlciler ve onların mesai arkadaşları, 
idealist temsilcilerin hâtırası önünde gelecek nesiller minnetle eğileceklerdir. Tanrı 
Türk Milletini korusun. Son sözüm şu olacaktır: Tanrı bundan böyle Türk Milletini, 
yeni 27 Mayıslar yaratmaya mecbur etmesin. (Alkışlar)” Kurucu Meclis’in ve 27 
Mayıs Devrimi’nin amacı ve sonucu hakkında çok alkış alan bir veda ve  kapanış 
konuşması yaptı.

Daha sonra, Muzaffer Yurdakuler, Bahri Yazır tarafından verilen bir önerge 
oylamaya konularak oybirliğiyle kabul edildi.

Kurucu Meclis Başkanı söz alarak “Sayın arkadaşlarım; bir iki dakika için 
birkaç kelime ile duygularımı arz etmeme müsaadelerinizi rica edeceğim. Türkiye 
Cumhuriyeti Kurucu Meclisinin sayın üyeleri, 27 Mayıs 1960 meşru millî ihtilâlinin, 
Cumhuriyetimizin 2 nci Anayasasını hazırlamak gibi tarihimizin büyük, önemli ve 
engin şerefli bir görevini yapmak için, 157 nolu Kanunla 6 Ocak 1961 de toplandı. 
Kurucu Meclisin üyeleri olarak, vazifesini yapmış insanların mutluluğu içindeyiz. 
Yüce Meclisiniz, en güzel eseri olan Anayasanın, 9 Temmuz 1961 günü, büyük 
milletimizce kabul edildiğini görmekle bahtiyardır. Kurucu Meclis Komisyonlarını 
seçtiği 9 Ocak 1961 den itibaren başta Anayasa olmak üzere iktisadi, kültürel, sosyal 
ve siyasal alanlarda 102 kanun ve 28 sözleşme ve anlaşma kabul etmiştir. Dilekçe 
Komisyonunuz Genel Kurul çalışmaları dışında sarf ettiği mesai ile Meclise verilen 
71 (54 dilekçeden 176 sını karara bağlamıştır. Yüksek Meclisin komisyonda ve 
Genel Kurula millet ve memleket menfaatlerinin sağlanması yolunda yaptığı partiler 
üstü feragatle dürüst bilgi ve derin görgüye dayanan olgun, verimli ve  yüce Meclisin 
vakarına uygun tartışma ve çalışmaları gelecek Meclis için örnek olmak değerindedir. 
Bu çalışmaların şahidi ve hayranı olan Başkanlık Divanı, görevini yaparken Yüksek 
Heyetinizde bulduğu hoşgörürlüğe ve yakınlığa müteşekkirdir. Pek sayın ve aziz 
arkadaşlarım, sizlere gelecek günlerde millet ve memleket hayrına hizmetler ve 
bu uğurdaki çalışmalarınızda başarılar dilerim. (Alkışlar) Kurucu Meclisin 26 ncı 
Birleşimini kapıyorum, (Alkışlar)” sözleriyle Kurucu Meclis’in sekiz aylık yasama 
faaliyetlerini ve bunlara dair istatistiksel bilgileri paylaşarak saat : 11,45 itibariyle 
Kurucu Meclis’in, seçimlerle yeni TBMM toplanana kadar, kapandığını duyurdu.
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1961 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ
1961 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu54 
1961 Malî Yılı Bütçe Kanunu görüşmeleri, Kâzım Orbay başkanlığında, Kurucu 

Meclis genel kurulunda, 21.2.1961 tarihinde  başladı. Kanunun tümü üzerindeki 
görüşmelerin tamamlanmasından sonra maddelerin görüşülmesine geçildi.

Başkan Kâzım Orbay (Kâtipler Rıfat Çini, Emanullah Çelebi),  Kurucu Meclis 
Bütçesi’nin görüşülmesi için saat 9.45’te birinci oturumu başlattı.

a- Kurucu Meclis Başkanlığı Bütçesi55 
Başkan, Kurucu Meclis bütçesi hakkında söz istiyenler olup olmadığını sordu. 

Söz isteyen olmadığından, Kurucu Meclis bütçesinin fasıllarının okunmasına geçildi.  
a) Kurucu Meclis Başkanlığı bütçesi Birinci kısım - ödenek ve benzeri özlük haklar 
B. 101 102 103 201 202 203 206 207 209 211, 212 213 214 219 231 301 Lira 
119 349 1 291 200 746 360 275 720 282 330 57 200 ödenekler 8 Denetçi ücreti 
Üye yollukları 5 İkinci kısım - Personel giderleri I - Aylıklar ve ücretler Aylıklar 2 
-Ücretler 4- Geçici hizmetliler ücreti 1 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam 
ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunum 5 inci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 
34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına “yapılacak ödemeler 
Fazla çalışma hakları ve 4367 sayılı Kanun gereğince emniyet memurlarına verilecek 
er tayın bedeli 6341 sayılı Kanunla doktora ödenecek ihtisas tahsisatı 6565 sayılı 
Kanun gereğince emniyet memurlarına verilecek fazla mesai ücreti 6885 ve 231 
sayılı kanunlar gereğince verilecek tazminat 182 sayılı Kanunla subaylara verilecek 
hizmet eri tazminatı Üçüncü kısım - Yönetim giderleri Büro-giderleri , 2 448 003 
659 204 616 140 22 200 6 000 33 300 804 000 31 200 1961 B. 302 304 306 307 
308 O : İ 309 401 402 403 404 451 Millî saraylar büro giderleri posta, telgraf ve 
telefon ücret ve giderleri giyecekler yolluklar 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
tedavi giderleri ve yollukları taşıt giderleri Lira 365 395 418 230 435 491 51 751 22 
500 3 812 370 Dördüncü kısmı - Daire Hizmetleri Basımevi işletme giderleri 400 
000, Bahçe giderleri 207 500 Başkanlık temsil giderleri ve başkanlık konutu 40 001 
Meclis Koruyucu Birliği giderleri 787 014, Yayın giderleri 1715 000 Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin dış münasebetleri 453, Ahdî münasebettler 453/A iştirakler 453/B 
Kongre, konferans, tören ve ziyaretler, 453/0 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
dış münasebetlerinin gerektirdiği büro giderleri 453/E Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin davetlisi olarak memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin her çeşit 
ağırlama giderleri, 454 Sigorta giderleri, 456 Düşünülmeyen giderler 465 Meclis 
Tahkikatı genel giderleri, 476 Steno kurşunim gerektirdiği her çeşit giderler 3 77 000 
50 001 100 000 41 165 2 000 280 000 42 000 501 502 505 506 653 Beşinci kısım - 
Borçlar Geçen yıl borçlan 4 000 Eski yıllar borçları 20 001 Karşılıksız borçlar 225 
000 3050 sayılı Kanunla Ziraat Bankasına yapılacak ödeme 2 000 000 Altıncı kısım 

54  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt  4, Üçüncü Birleşim (21.2.1961)  

55  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 4, Üçüncü Birleşim (21.2.1961),89-90.  
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- Yardımlar Meclis Memur ve Hizmeltliler — 89 — B. B : 3  Biriktirme ve Yardım 
Sandığına Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere 21.2. Lira 
95 000 Yatırımlar I - Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 4 056 739 751 
II - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Satın alınacak alet ve malzemeler 
704 000. 

Okunma tamamlandıktan  sonra Başkan Kurucu Meclis bütçesinin tümünü oya 
arz etti. Kabul Kurucu Meclis Bütçesi kabul edildi.

b- Cumhurbaşkanlığı Bütçesi56 
Başkan, Cumhurbaşkanlığı bütçesi hakkında söz istiyenler olup olmadığını 

sordu. Söz istiyen olmadığından, Kurucu Meclis bütçesinin fasıllarının okunmasına 
geçildi .

Fasıllarının okunmasına geçiyoruz. 101 201 202 203 206 Birinci kısım - Ödenek 
ve benzeri özlük haklar Cumhurbaşkanı ödeneği 150 000 İkinci kısım - Personel 
giderleri I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar 312 201 Ücretler 662 000 Geçici hizmetliler 
ücreti 12 000 II - Başka haklar 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 8 000 1961 B. 308 309 O : 1 4598 ve 5501 sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve harcırahları Taşıt giderleri Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 402 Bahçe, su ve işçi giderleri 403 Misafir ağırlama giderleri 451 Yayın 
giderleri Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları 
503 Karşılıksız borçlar Altıncı kısım - Yardımlar 601 Çeşitli yardımlar Yatırımlar 
I - Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 752 3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalınacak taşıtlar Lira 5 000 70 000 160 000 20 000 12 000 1 1 1 3 000 20 000 1. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bölümlerini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Cumhurbaşkanlığı bütçesi kabul edilmiştir. 

c- Sayıştay Başkanlığı Bütçesi57 
Başkan Sayıştay Başkanlığı bütçesi hakkında söz istiyenler olup olmadığını sordu. 

Söz istiyen olmadığından,  bölümlerinin okunmasına geçiyoruz. 209 210 213 301 
304 306 307 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 
uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil ödeneği 
Yaverlik ve Başdoktor ödeneği Üçüncü kısım - Yönetim giderleri Büro giderleri 
Haberleşme Giyecekler Harcırahlar 62 194 6 000 21 600 406 000 90 000 50 000 45 001 
201 202 203 206 207 İkinci kısım - Personel giderleri I - Aylıklar ve ücretler Aylıklar 
Hizmetliler ücreti Merkez geçici hizmetliler ücreti n - Başka haklar 4598 sayılı Kanun 
gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 4 867 201 667 400 4 050 66 000 1 90 B : 3 
21.2.1961 0:1 B. 209 Lira 219 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 
34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
6736 ve 7941 sayılı Kanun gereğince verilecek ödenek 220 Muhasebe makinaları 
servisinde mesai saatleri haricinde çalıştırılacaklara verilecek ücret üçüncü kısım - 

56  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 4, Üçüncü Birleşim (21.2.1961) s.90. 

57  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 4, Üçüncü Birleşim (21.2.1961) s.90-91. 
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Yönetim giderleri 301 Büro giderleri 303 Basılı kâğıt ve defterler 304 Posta, telgraf 
ve telefon ücret ve giderleri 306 Giyecekler 307 Yolluklar 308 4598 sayılı Kanun 
gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 309 Taşıt giderleri Dördüncü kısım - 
Daire hizmetleri 403 Temsil giderleri 451 Yayın giderleri 456 Düşünülmiyen giderler 
479 Muhasebe makinalârının her türlü bakım ücret ve giderleri Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları Altıncı kısım - Yardımlar 602 Sayıştay 
Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığına (Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerine 
yardımda kullanılmak üzere) Yatırımlar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 751 
Satmalmacak muhasebe makinaları malzeme ve yedek parçaları 360 000 1 189 800 
13 000 185 500 120 000 55 000 40 000 1 310 001 30 000 6 000 1 000 16 500 1 000 
40 000 1 1 58 130 50 000 120 000  Sayıştay Başkanlığı bütçesini yüksek oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

d- Başbakanlık Bütçesi58 
Başbakanlık bütçesine görüşülmesine geçildi. Tümü üzerindegörüşmelerde 

Kurucu Meclis üyesi Çağa Esat söz alarak, “Bir temennim var, Efendim, benim 
temennim Müdevvenat Müdürlüğü ile alâkalıdır. Merhum Serkis Karakoçyan, 
Osmanlı İmparatorluğunun bidayeti teessüsünden Tanzımata kadar çıkmış, ısdar 
edilmiş bilcümle kanunları, muahedeleri, hukuki metinleri toplamıştır. Bunlar 30 
cilt kadar tutuyor. Kendisi vefat ettiği zaman Başbakanlık Müdevvenat Umum 
Müdürlüğü bunları satınalmıştır. Aşağı yukarı 10 seneye yakın bir zamandan beri 
bunlar bu Umum Müdürlükte beklemektedir. Osmanlı imparatorluğunun Türk 
hukuku ile bütün mevzuatı içindedir ve Türk hukuku tarihi bu dosyaların içinde 
yatmaktadır. Bendenizin temennim bunların neşridir. Bunlar Türk Tarih Kurumu’na 
devredilsin, benim arzum budur. Bir defa da oranın haddei tetkikinden geçsin ve 
neşredilsin.” Diyerek görüşlerini dile getirdi.

Daha sonra Emin Soysal söz aldı: “Efendim, bendeniz örtülü Ödenek üzerinde bir 
iki cümle söylemek istiyorum: 1949 da örtülü Ödenek 2 milyon küsur lira idi. Sakıt ve 
sabık iktidar, 1959 da bunu 4 milyona çıkarmak isteği ile Bütçe Komisyonuna geldiği 
zaman; «neden bunu böyle istiyorsunuz, bunun esbabı nedir?» diye sorduğumuzda 
cümlemizi bile tamamlamadan sözümüzü kesmişlerdi. Derhal bu tutarı kabul ettiler 
ve hiçbir izahat vermediler. Bugün, bu örtülü ödenek yüzünden düşülen durum, 
Türk Milleti önünde hakikaten yürekler acısıdır. 28 milyona yakın örtülü ödenekten 
10 yılda 15 milyona yakınını zimmetine geçiren şahsın mahkemede, bütün millet 
önünde, bütün dünya önünde duruma, ne hallere düştüğü meydandadır. Devletin 
en yüksek Makamını işgal eden bir şahsın namusuna, şerefine bırakılan bir paranın 
partizan usullerle heder edilmesi hakikaten bize ve gelecek nesillere ibret vericidir. 
Benim kanaatimce, bir Başbakan, kendisine tevdi edilen paranın yılda bir hesabını  
yapmazsa ve Meclise bir hesap vermezse hakikaten elim neticeler doğabiliyor. 
Binaenaleyh, Başbakanın kendisine tevdi edilen paranın harcandığı yerleri her 
senenin sonunda, ilgili Maliye Bakanı ve mutemet şahıslar kimlerse, onların huzuru 
ile bir zabıtla tesbit edilmeli, kasaya konmalı, her yıl bütçe müzakereleri sırasında, 

58  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 4, Üçüncü Birleşim (21.2.1961) s.91-93.  
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Bütçe müzakereleri sırasında, Bütçe Komisyonuna ve Meclise malûmat verilmelidir. 
Aksi halde, geçen devirde olduğu gibi facialarla karşılaşmış oluruz. Bundan sonra 
belki böyle adamlar Başbakanlığa gelmiyecektir. Ya gelirse? Gelebilir veya gelmez, 
biz işimizi emniyetle yürütmek, sağlama bağlamak mecburiyetindeyiz. Atını sağlam 
kazığa bağla ki, komşunu hırsız etmiyesin. Her zaman, geçen devirde gördüğümüz 
karakterde ve namusta insanlar oraya gelmez. Ama biz, millet işini sağlam esaslara 
bağlamak mecburiyetindeyiz. Biraz önce de söylediğim gibi, esasları tesbit 
edilecek bir muamele ile zabıtlarla örtülü ödenek sarfiyatı tesbit edilmeli ve Bütçe 
Komisyonuna gelip şu kadar ödenecek vardı, şu kadarı sarf edildi, demeli, hesap 
vermelidir. Yoksa (4 sene evvel hanımın emrine verilen 400 liranın hesabı) misalinde 
olduğu gibi, sorulmaz hale gelir. Bu. önlenmelidir. Başbakanların yurt gezileri işi 
ve memleket içindeki çalışmaları dikkatle takibedilmeli ve bir esasa bağlanmalıdır. 
Hürriyet, gerçi tahdid edilemez ama düşününüz ki, bir Başbakan bir senenin ancak 
114 gününü Ankara’da geçirir, geri kalan günlerin büyük kısmını İstanbul’da Park 
Palasta milletin parasını harcıyarak oturur; buna Başbakanlık denmez. Vatandaşlar 
senelerce, aylarca Başbakan aramamalıdır ve vatandaşlar için böyle bir durum hâsıl 
olmamalıdır. Bu işi sağlam esaslara bağlamalıyız.” Dedi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Muharrem İhsan Kızıloğlu söz istedi 
“Sayın Başkan, arkadaşlarım; arkadaşımızın Başbakanlık Müdevvenat Umum 
Müdürlüğü hakkındaki arzuları Serkis Karakoçyan’nın Başbakanlığımızda mevcud 
olan Türk Hukuk Tarihi eserlerine ait kısım üzerinde prensip kararına varılmıştır. 
Tasnif edilmekte olup yakında Türk Tarih Kurumuna devri yapılacaktır. Bundan 
müsterih olsunlar. Esasen senelerce küflenmiş, birçok kısımlar bu tarzda tarihi 
kıymetleri değerlendirilerek Tarih Kurumuna devredilmeye ve mer’î kanunlar da 
Müdevvenat Umum Müdürlüğünde yeni bir seri halinde basılmaya başlanmıştır. 
Arkadaşımız Emin Soysal’ın örtülü ödenek hakkındaki endişeleri geçmişin tesiridir. 
Arkadaşımız bunda haklıdır şüphesiz. Fakat bu geçmişin hesabı Yassıada’da 
verilmektedir. Gelecekte aynı şeyler tekerrür eder mi, etmez mi? Bu şüphesiz ki 
Yüksek Meclisin itimadına, tasvibine ve kalkan ellerine dayanarak gelmiş bir 
Başvekilin şahsiyetine bağlıdır. Meclis günlük murakabesini tam yaparsa, hiçbir 
Başbakan suiistimal yapamaz. Binaenaleyh esas şart, şahsın üzerine suç yüklemek 
değil, onu murakabe eden parti topluluğunun ve bir meclis murakalbe sisteminin 
esaslı olmasıdır. Gönül, hatır ve menfaat politikası ki, buna tâbi olarak Başbakana 
ses çıkarmıyan bir mecliste elbette her türlü suiistimal yapılır. İsterse gökten zembille 
insin. Muhusebei Umumiye Kanununa göre, örtülü ödeneğin Sayıştaytan geçen bir 
kısmı vardır. Yine bir kısmı da vardır ki, kozmik, yani tam anlamda mahremiyet 
içindedir. Meclisten seçilecek şayanı itimat kimselere bir hesap verilir. Fakat, bütün 
medenî ülkelerde örtülü ödeneklerin hesabı açık bir murakabeye tâbi değildir. Buna 
dair bir misal bendeniz bilmiyorum. Geçmişe dair tatbikattan bir ders almak şarttır. 
Boyasına, cımbızına kadar örtülü ödenekten sarf eden bir Başbakan kadar, onu 
Başbakanlıkta tutan Meclis de sorumludur. Bu bakımdan meselenin ehemmiyeti 
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aşikârdır. Örtülü ödeneğin memleketin yüksek menfaatleri için kullanılması üzerinde 
daha fazla durmak, münakaşa etmek, tahmin ediyorum ki, lüzumsuzdur.” Sözleriyle 
görüşlerini dile getirdi.

Başka söz istiyen olmadığından bütçenin bölümlerinin okunmasına geçildi. 9 
3 - B. 101 201 202 203 204 206 207 209 210 211 219 301 303 304 305 306 307 308 
309 B Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük ıhaklar Tahsisatlar İkinci kısım - 
Personel giderleri Maaşlar Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman 
ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 neu maddesinin 
(D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli «Sandığına 
yapılacak ödemeler Temsil ödeneği 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince 
mesai saatleri haricinde çalışacaklara verilecek ücretler 160 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi -gereğince verilecek ödenek Üçüncü kısım - Yönetim giderleri Merkez 
daireleri büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri Kira bedeli Giyecekler Yolluklar 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
tedavi giderleri ve yolluklar Taşıt giderleri 3 21.2 Lira 54 000 2 268 001 1 204 800 
288 000 100 000 .1961 0:1 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 401 Matbaa giderleri 
403 Temsil ve ağırlama giderleri 406 örtülü ödenek 24 000 158 494 6 000 1 67 200 
144 000 15 500 \ 424 500 185 500 61 500 346 500 15 0Ü0 112 000 957 000 40 000 
4 500 000 B. 408 421 422 451 452 453 501 502 601 653 711 731 75.1 753 Atom 
Enerji Komisyonu ile İstişare Heyeti tazminatları Arşivler unyımi giderleri 4933 
sayılı Kanun ve nizamnamesi gereğince verilecek İnönü armağanı Yayın giderleri 
Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
yolluk ve giderleri Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler Beşinci kısım 
Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları Borçlar Altıncı kısım - Yardımlar 7163 sayılı 
Kanun gereğince Türkiye Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsüne yardım Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeğine yardım Yatırımlar I - Onarmalar Matbaada mevcut 
makina, alet ve malzeme onarımı II - Satınalma, yapı tesis ve sermaye tahsisleri 
İstimlâk ve satmalma giderleri Matbaa için alınacak makina, alet ve malzeme Reaktör, 
lâboratuvar ve radyoizotop merkezleri tesis ve bilûmum giderleri tara 35 000 12 000 
1 52 000 123 000 100 000 1 2 820 000 23 000 11 500 500 9 000 9 532 800. 

BAŞKAN — Bu bütçenin tümünü yüksek oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Başbakanlık bütçesi kabul edilmiştir.

e- Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi59

Başkan, Devlet Plânlama Dairesi bütçesinin tümü hakkında  konuşmak istiyen 
olup olmadığını sordu.  Kurucu Meclis üyesi Abdülhadi Toplu söz alarak “Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz bu teşkilâtın kurulduğu tarih münasebetiyle Millî Birlik 
Komitesine ve onun Hükümetine teşekkür etmek için söz almış bulunuyorum. 
Türkiye’nin tabiî serveti ve Türk Milletinin fıtraten haiz olduğu zekâ ve kabiliyeti, 
Yüksek Heyetinizin olduğu gibi, cümlenin malûmudur. Buna rağmen bugün 

59  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 4, Üçüncü Birleşim (21.2.1961) s.93-104. 
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içinde bulunduğumuz kriz, bugün içinde bulunduğumuz geri durum neden neşet 
ediyordu? Bu, plansızlıktan, programsızlıktandır. Binaenaleyh, milletçe yıllardan 
beri özlediğimiz, arzu ettiğimiz memleket kalkınma dâvasının kökten halledilmesi 
işini, vekillerin sempatisine, vilâyet merkezlerinden çıkan milletvekillerinin aded 
çokluğuna bakarak hizmet gören bir düşünceden çıkarıp memleketi bir kül olarak 
mütalâa ederek, doğusunu batısını, kuzeyini güneyini iktisadî bakımdan, içtimaî 
bakımdan ve kültürel bakımdan kalkındırıp memleketi millî birlik içine sokacak 
olan böyle bir teşkilâtlanmanın lüzumunu çok evvelden düşünüyorduk. Bunu 
kuvveden fiile çıkaran ve bizi mütemadiyen düşündüren meseleleri kökünden 
halleden ve edecek olan bu teşkilâtı kurdukları için Millî Birlik Hükümetine samimî 
teşekkürlerimi bildirerek hürmetle hepinizi selâmlarım.” Sözleriyle görüşlerini 
aktardı.

 Daha sonra Kurucu Meclis üyesi Ferda Güley söz istedi: “Muhterem arkadaşlarım, 
plân mefhumunu reddeden, plân kelimesini dahi telâffuz etmek istemiyen 10 yıllık 
bir devrenin sonunda yalnız plâna değil, yüksek plâna da kavuşmuş bulunuyoruz. Bu 
înkılâp Hükümetinin ve hepimizin müşterek malı olan inkılâp rejiminin milletimize 
ve demokrasimize getirdiği büyük bir armağandır. Bundan dolayı daha evvel konuşan 
arkadaşım gibi ben de candan teşekkür etmeyi ve bu teşkilâtı getirenlere, bu teşkilâtta 
geceli gündüzlü çalışanlara ve çalıştıklarını gördüğüm arkadaşlara teşekkür etmeyi 
bir vicdan borcu bilirim. Ancak bir hususa temas etmek istiyorum. Bizim için çok 
yeni olan bu plân fikri ve tatbikatı ilk adımlarını attığına göre hem Kurucu Meclise 
hem halkoyuna plân mevzuunda kâfi, geniş malûmat vermek lâzımgelmez miydi? 
Meselâ bütçe tasarısında bu teşkilâtın da bir- raportörü olsaydı ve bu raportör bize 
4 milyar 292 milyona varan bütçesi ile bu teşkilâtın bir müsteşarlık olarak Devlet 
kadrosunda nasıl bir fonksiyonu olduğunu, Hükümetin üyeleri- 1961 yılını plân ve 
yatırımlar bakımından nasıl koordine ettiğini, yatırımlar konusunda halihazırda ve 
geleceğe muzaf olarak neler düşündüğünü teşkilâtın hudutlarının nereden geçtiğini, 
ileride ihtiyacın ne kadar ve nasıl genişliyeceğini ve hangi hudutlara varacağını bize 
bir raportör veya yetkili bir şahıs bütçe bölümünün başında açıklamış bulunsaydı daha 
iyi olmaz mıydı ? Bendenizin dikkatini bir konu çekiyordu. Belki bunu bu açıklamada 
bulurdum. Daha evvel de Maliye Bakanının ifade ettiği gibi, sakıt iktidardan bize 5 
000 küsur yatırım veya projesi miras kaldı. Bunlardan 210 adedi belediye ve özel 
idarelere ait yatırımlardır. Bu yatırımlar barajlar gibi büyük kapasitede işler değil; 
tehiri caiz olmıyan su, elektrik, kanalizasyon gibi hayatî ihtiyaçlardır. Milletimizin 
yer yer, bir ortaçağ hayatı yaşamakta olduğu bilinen hakikatlerdendir. Milletin 
günlük ihtiyaçlarına, ıztıraplarına cevap verecek yatırımlardır, bunlar. Bu yatırımlar 
bir baraj gibi, bir fabrika gibi, her hangi büyük bir işletme gibi, ileride, uzun zaman 
sonra verim verecek, yatırımlar değildir. Bu cins yatırımları rantabl değildir diye 
terki caizdir, gibi düşünmek, böyle telâkki etmek mümkün olmaz, olmamalıdır. 
Bir kasabaya su, elektrik, kanalizasyon götürmek istemez misiniz? Bunları diğer 
yatırımlar gibi tutmak, az verimlidir, yahut verimsizdir diye düşünmek, geri 
bırakmak veya vazgeçmek olur mu? Halbuki Plânlama Teşkilâtının telkini ile bu 210 
belediyeler yatırımı da üç kategoriye ayrılmıştır: Devam, tehir ve terk. Biraz önce de 
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arz ettiğim gibi, çağdaş medeniyet nimetlerine halkımızı kavuşturmak, geri kalmış 
olan memleketimizi medenî seviyeli bir yaşamaya kavuşturmak lâzımgelmez mi? 
.... Tıpkı bir barajı iter gibi, tıpkı bir fabrikayı iter gibi. Evvelâ böyle bir tasarrufun 
psikolojik zararını düşünelim: Siz o bölgenin vatandaşı olsanız bunu kabul eder 
misiniz? Devlet 300 bin tasarruf edecek, veya 400 bin lirasını sonraki yıllarda 
kullanacaktır, gibi bir esbabı mucibeyi kabul eder misiniz.. Su, kanalizasyon gibi 
mevzularda da aynı ıztırabı aynı kelimelerle tekrar etmek mümkündür. ... Şimdi 
bir de Gazianteb’in Nizip kazasında bir içme suyu işi vardır. Bu iş için gerekli su 
boruları getirilmiş, hafriyat yapılmış ve hemen borular kanala sokularak kapatılacak 
iken inkılâp Hükümeti bu işin de envanterini isteyip almış ve bu işi de tehir etmiştir. 
Bu vatandaşlar 10 senedir, namuslu vatandaşlar olarak mücadele etmişler, inkılâp 
rejimini benimsemişlerdir. Lâyıktırlar. Bunun üzerinde düşününüz. Arkadaşlar; arz 
etmek istediğim şudur : İller Bankasının finansmanını bekliyen su işleri, elektrik, 
kanalizasyon işleri var. Bu yatırımların adedi 210 kadardır. Bunlar üzerinde tehir 
veya terk edici bir tasarrufa gitmek, İnkılâp Hükümetinin şiarı olamaz; İkinci 
Cumhuriyet Kurucularının şiarı olamaz; mâkul bir tasarruf zihniyetinin şiarı 
olamaz. Muhterem arkadaşlarım; terk veya tehir edilen bu elektrik santrallerinin 
makinaları ithal edilmiştir. Ya memlekete gelmiş gümrüklerde bekliyor, yahut da 
monte edilecekleri yerlere götürülmüşlerdir. Açıkta bir sundurma altında, branda 
bezi altında bekletiliyor. Hepsi de açık denizde gelirken karıncalanmış, küflenmiş, 
bakımı, yağlanması, temizlenmesi lâzım. Ama, gümrüğün kapıları kapalı. Yağlamak 
için, korumak için bir  mütehassıs göndermenin imkânı yok. Bu makinaların yekûn 
fiyatları 40 milyon liranın üstündedir. Şimdi bu hususu vicdanlarınıza bırakıyorum. 
40 milyon liralık millî servetin heba olmasına göz yumamayız. Bu makinaların, 
malzemelerin battal hale gelmesi ve millî servetin heder edilmesi doğru olamaz. 
İnkılâp Hükümeti her sahada tasarruf yapmalıdır. Bundan sonra gelecek millî irade 
hükümetleri de bunu elbetteki radikal bir ölçü içinde hudutlıyacaktır. Ama evvelce 
rey için dahi olsa her hangi bir yere, rantabl olmıyan bir yere elektrik yapılmış ise 
bunu devam edip bitirmek lâzımdır. Su götürülmüşse rantabl olsun olmasın suyu 
olduğundan akıtmak lâzımdır, diyemiyeceksiniz. Bu cins ihtiyaçlar kalbimize giren 
karşılığı minnettarlık olan yatırımlardır. Bu ihtiyaçlar psikolojik bir zemin üzerinde 
tekevvün eder, vücut bulur. Bunları o zemin üzerinde mütalâa etmek lâzımdır, 
durdurulamaz arkadaşlar. Dileğim İller Bankası vasıtasiyle finansmanı yapılan 
bu cins elektrik, su, kanalizasyon gibi işler mevzuunda alınmış olan tehir ve terk 
kararlarının Plânlama Dairesince yenibaştan mütalâa buyurulması ve bunlar üzerinde 
tehir ve terk kararı alınanların ayaklarına bağlanan bağın çözülerek yürümeye 
serbest bırakılmasıdır. … 27 Mayıstan sonra da inkılâbı candan karşılamıştır. Eğer 
bu santralı terk edersek onların yüzüne başımızı kaldırıp nasıl bakacağız? Bunu 
yüksek izanlarınıza bırakıyorum ve bu mevzu üzerine sizi eğilmeye davet ediyorum” 
diyerek ayrınıtılı örneklerle eleştirilerini ortaya koydu.

Ergin Sait Naci söz alarak,  “Muhterem arkadaşlar, Sayın Ferda Güley’in 
ifade ettiği mevzuu ikiye ayırmak suretiyle arz ve izah etmek lâzım. Birisi İller 
Bankasının bu sene 60 milyon lira finansmana ihtiyacı vardır. Bunu bütçeden 
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beklemektedir. Bu hususu kısaca arz edeyim. Beri de Ferda Güley arkadaşımızı 
desteklerim. Ancak, yatırımların durdurulması mevzuu zannedildiği gibi değildir. 
Yatırımlar durdurulmamıştır. Millî İnkılâp Hükümeti yatırımları incelemiş, ne 
kadarının yürütülebileceğini, ne kadarının şimdilik durdurulması, yâni tehir edilmesi 
lâzımgeldiğini tesbit etmiştir. Mesele budur. Bu konuda gayret sarf edilmiştir. Kısaca 
bu hususu arz ettikten sonra, meselenin esasına geliyorum. Millî Birlik Hükümeti, 
sakıt iktidardan birçok kötü miras devir aldı. Bunların belki de en vahîmi ve kötüsü 
bu yatırımlar idi. Eğer devletlerde mirasların reddi imkânı olsa idi, bendeniz bunu 
ne pahasına olursa olsun reddedelim derdim. Ama, buna imkân yoktur. Bunlar 
kötü bir mirastır, sebebi de şudur. Eski iktidar zamanında her hangi bir yatırıma 
başlanırken bu yatırımın ikmali imkânı, iktisadiyatımıza veya memleketimizin diğer 
sahasına bir faydası olup olmaması değil, tetkik edilmek üzere sadece başlaması 
ve orada konuşulması imkânını yaratması isteniyordu. Bundan dolayı faraza 500 
bin liralık işe 20 bin lira ile başlanır, 10 milyonluk işe 100 binle başlanır sonra da o 
iş kendi talihine, kaderine terk edilirdi, iç ve dış finansman hesaba katılmaz, Allah 
Kerim diye temeli atılır o bitmeden yenilerine geçilir ve bu suretle bol bol konuşma 
imkânı hâsıl olurdu. Bu suretle Maliye Vekilinin de arz ettiği gibi binlerce projeye 
birden başlanılmış fakat günün birinde bu projeler artık yapılamaz hale gelmiş, yani 
evvelâ projeler vaktinde bitirilememiş sonra ümit tamamen kesilmiş ve bu projeler 
olduğu yerde bırakılmıştı. Bu projeleri yürütmek lazımgelirdi. Bir noktaya daha 
temas edeyim. 1958 yılı 4 Ağustosunda alınan istikrar tetbirleri, ki Sayın Cemil Sait 
Barlas’ın fikrinin tamamen zıddı bir düşünceyle arz edeyim, memleket için fevkalâde 
faydalı olurdu, eğer bunlarda başarıya ulaşılmış olsaydı. Bugün bize bırakılmış 
olan miras da bu kadar kötü, bu kadar feci olmazdı. Fakat bu tedbirlerde muaffak 
olunamadı. Bu başarısızlığın tek sebebi bu yatırımların ciddî olarak ele alınmamış 
olmasındadır. Millî Birlik Hükümeti, vazifeyi alır almaz bu yatırımlara da fevkalâde 
bir ciddiyetle ele aldı. 9 müsteşardan müteşekkil bir Müsteşarlar Komitesi kuruldu. 
Başkanlığına da bendenizi getirdiler, bu vazifeyi verdiler. Bu Müsteşarlar Komitesi 3 
tane Tâli Komiteye bölündü. Salahiyetli kimselerden müteşekkil 20 - 21 kişilik büyük 
komiteler kuruldu. Her biri  muayyen bir kısım yatırım projelerini ele aldılar, süratle 
tetkik ettiler, neticede şöyle bir karara vardılar Mutlaka devam edilmesi lâzımgelen 
projeler. Tetkikinden sonra devam edilmesi lâzımgelen projeler. Tehiri şimdilik 
kabil olan projeler nihayet % 100 terki lâzımgelen projeler. Bu projeleri böyle bir 
tasnife tâbi tuttular. Yalnız şurasını arz edeyim ki, bunlar sektör sektördür. Şimdi 
arz edeceğim projeler İktisadî Devlet Teşekkülleri ve teşebbüslerine ait projelerdir. 
Bunların yekûnu 1 153 tür. Bu 1 153 ün 665 inin sureti katiyede devamı zarurî olan 
projeler olduğu tesbit edilmiştir. Bu 665 proje için sarfı lâzımgelen para 4 milyar 16 
milyondu. 1 milyar 383 milyonu 1960 tan sonra harcanacak paradır. Bu projelere ait 
sarfiyat 3 milyar 25 milyondur. Devam edilmekle beraber acaba bir  müddet tehir 
edilebilir mi, edilemez mi, diye tetkika tâbi tutulan 57 proje vardır. Bunların tutarı 
590 milyon liradır. Bunun dışında bir de 305 aded proje vardır, bunun malî tutarı 2  
milyardır. Şimdi Ferda Güley arkadaşımızın üzerinde  durduğu projelere geliyorum. 
Bu projeler belediyelerin ve diğer mahallî teşekküllerin projeleri olup yekûnu 210 
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aded idi. Bu projeleri de salahiyetli mütehassıslar tetkik edip müsteşarlar komitesine 
getirildikten sonra 124 tanesinin devamına karar verildi. Bu 210 projeden yarısından 
daha fazlası demektir. Bu projelerin tutarı 173 milyon lira idi. Ve ancak, 134 milyon 
lirası sarf edilmiştir. Bakiye kalan şu kadar milyon lira vardır ki, bu para da sarf edilmiş 
değildir, işin fenası, kalan projelerin iç ve dış, finansman imkânları da karşılanmış 
değildi. Bunlardan tehir edilen 17 proje hakkında hem devam etsin, hem de tetkik 
edilsin denilmiş, 37 proje tehir edilmiş ve 32 proje de terk edilmişti. Şimdi görülüyor 
ki, arkadaşlar, hakikatte Millî Birlik Hükümetinin üzerinde durduğu, üzerine eğildiği 
ve sonra bir kanunla tehirini kabul ettiği projeler, hakikatte tehir edilmiş değildir. 
Esasen projelerin hepsi durmuştu. Millî Birlik Hükümeti, «Bu projelerden âzami 
olarak ne kadarını yürütebilirim; memleketin kudreti nedir? imkânlarımız ne kadarını 
yürütmeye müsaittir?» diye düşünmüş, bunu aramış ve bunun üzerinde durmuştur. 
Yoksa terk edilen ve tehir edilen projelerin üzerinden bir sünger geçirilmiş değildir. 
Bunlar Devlet Plânlama Teşkilâtının tetkikine bırakılmıştır. Ne kadar küçük olursa 
olsun bir projeden vazgeçmek, onun için sarf edilmiş olan paralardan da vazgeçmek 
demektir... Ve bu suretle de mutlaka köy ve kasabalarımızın, şehirlerimizin mutlak 
surette ihtiyaçlarına, mütevazı ihtiyaçlarına bir an evvel kavuşmasının lüzumlu 
olduğuna kaniim.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi  Emin Soysal söz aldı “Muhterem arkadaşlar, Plânlama 
Dairesinin kurulmasının memleket için çok hayırlı olduğunu ifade etmiş, idim. 
Şimdi bu teşkilâttan bâzı temennilerde bulunacağım. Bizim işlerimizde plânlama 
denilen şey eksiktir. Belediyeye gelen her belediye reisine göre işler değişir, her 
kaymakama göre işler değişir, her valiye göre işler değişir. Biri işe yoldan başları 
diğeri bunu bırakır, mekepten başlar. Diğer biri de hiçbir iş görmez, diğer biri de 
cami yapılmasından işe başlar. Başlanan işlerin hiçbiri tamamlanmadan çoğu yarıda 
kalır. Ve bu yüzden memlekete büyük zararlar tevlideder… Plânlama Dairesinin 
bu iş üzerinde durması hakikaten mübremdir. Bir vilâyetin zirai bakımdan, maarif 
bakımından, yol bakımından, hattâ coğrafî bakımdan bir plânı olmazsa, her valinin 
keyif ve arzusuna göre olursa, her mebusun keyif ve  arzusuna göre işler yürütülürse 
elbette paralar heder olur, memleketin işleri yarım kalır; enerji, zekâ ve para israf 
edilir. Onun için belediyelerin ve vilâyetlerin de birer iş, plânı bulummalıdır.  Diğer 
bir mesele de köy kalkınması meselesidir. Her sene köy kalkınmasından bahsederiz. 
40 bin köy nasıl ve nerelere dağılmıştır? Bunlara elektrik, su ve yol götürmek 
mümkün müdür, değil midir, bilmeyiz. Onun için, bir  köy kalkınma plânının da 
esaslı bir şekilde Devletçe yapılması lâzımdır… esaslı bir Köy Kalkınma Plânını bu 
Devletin yapması lâzımdır. Aksi halde işler sadece politik ağızlara göre dalgalanır. 
Plânlama Dairesinin işlerinin hacım ve mahiyetini takdir eden kimseler tarafından 
plânlama yapılırken düşünülecek şeyler nelerdir? Elektrik nereden gelir? Fabrika 
nerede kurulur? Esaslı bir etüdden sonra rantabl şekilde işlerin yürütülmesi lâzımdır 
ki, Plânlama Dairesi bu işlerin üzerinde çalışacaktır. Bendeniz bir nokta üzerinde 
Plânlama Dairesinin ve Hükümetin dikkatini çekmek isterim. Senelerce evvel 
başlamış olan işlerin, memlekete milyonlara mal olan işlerin, plân ve projeleri ve 
hattâ ihalesi yapılmış olan işlerin çeşitli sebeplerle keşif, bir daha keşif, bir daha keşif 
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yaptırmak suretiyle geri kalması doğru değildir. Projesi 110 milyona baliğ olacağı 
evvelce tesbit edilen bir işin bu keşifler sebebiyle 272 milyon liraya baliğ olduğu bir 
hakikattir. Çatalağzı Santralinin projesini Hasan Saka zamanında bir İngiliz şirketi 
yaptı, resmî küşadı yapıldı. Bu 20 milyon küsur liraya mal oldu. Bir kombine için 
zamanın İngiliz mütehassısı ve oradaki mühendisler 5 milyon liraya daha ihtiyacımız 
var dediler, nutuk verildi ve çekildiler gittiler. Seneler senesi, 1949 da mı idi ne idi, 
bir nutuk dinledik, Çatalağzı santrali 31 milyon liraya tamamlanacak… Devletle 
birlikte iş yapma hususunda Devlete karşı beslemeleri lâzımgelen güveni, emniyeti 
temin hususunda zorluk çekersiniz. Alın Maraş fabrikasını. Rantabl mı, değil mi? Bir 
fabrikanın rantabl olması için enerjinin ucuz, hammaddesinin kolay temin edilmesi 
lâzımdır. Kayseri’de kurulacak bir fabrikanın pamuğu Adana ovasından gelirse ve 
buna tren masrafları yüklenirse bu fabrikanın mamulâtı elbette bir nispet dâhilinde 
pahalı olacaktır. Ama fabrikanın yanında enerjisi olur, pamuk ovası, pamuğu 
yanında olursa bu takdirde oraya, fabrikaya vatandaşlar heves ederler, arzu ederler 
ve buna para yatırırlar. Bir şeyin binası yapılır, makinaları gelirse bunun üzerinde 
Plânlama Dairesinin düşünmesi lâzımdır. Maraş’ta bir işe başlanıyor, bir milyon 
para sarf ediliyor. Vatandaşların para yatırdığı, ortak olduğu bu fabrikanın durup 
durmamasının ne dereceye kadar doğru olacağını Plânlama Dairesinin ve Hükümetin 
düşünmesi gerekir. Binaları yapılmış milyonlar sarf edilmiş işler üzerinde bunların 
rantabl olması bakımından alâkalıların dikkatini çekerim. Acele kararların plânlama 
dairesinin muhtacolduğu bir plânlama fikrinin aceleye gelmesi memlekete faideden 
ziyade zarar olur. Ne güzel bir şey. Millî Birlik Hükümeti evvelâ bir plân fikriyle 
geldi. Demek ki her işin bir planı olurmuş. İnşallah memleket için hayırlı olur. 
Bu temennilerimin de dikkate alınmasını rica eder hepinizi hürmetle selâmlarım.” 
Diyerek görüşlerini ortaya koydu.

Daha sonra Kurucu Meclis üyesi Feyyaz Köksal söz alarak “Sayın arkadaşlarım, 
milletçe iştiyakla beklediğimiz Devlet Plânlama Dairesi yeni kurulmuştur. Bunun 
muvaffak olması, milletimizin muvaffak olması demektir. Yalnız plânlamaya esas 
alınan rakamlar yanlış olursa plân da yanlış olur. … Bu bakımdan Plânlama Dairesi 
hakkında bize biraz izahat verilirse memnun kalırım. Son zamanlarda hazırlanmış, 
Plânlama Dairesinin muhtelif eserleri vardır. Bunlar teşriî organa açıkça ve 
korkmadan verilirse çok yerinde bir iş yapılmış olur. Ferda Güley arkadaşımız 
haklıdırlar. Çünkü alınan esas, bu meseleleri, halideki bazlar, rakamlar yanlıştır. 
Yatırım meselelerinin tekrar ele alınması çok yerinde olacaktır. Bunların ilmin ve 
fennin ışığı altında tekrar elden geçirilmesi zaruridir. Terk ve tehir olunacak işlerin 
priyoritesi o zaman daha iyi tesbit olunur. Çok mühim saydığım bir mesele olarak 
şu hususu da arz etmek istiyorum : Bu teşkilâtın, Plânlama Dairesinin, müstakil 
bir hüviyette olması acaba daha iyi olmaz mı? Korkum geçmiş on senenin acı 
tecrübelerinden doğmaktadır. Sayın Vekil de bu korkularımıza iştirak ederlerse iyi 
olur gibi geliyor bana. Belki hatalar tekrar edilir diye korkuyoruz. Bu müessesenin 
müstakil hüviyette olmasını bunun için istiyoruz. Hattâ İstatistik Genel Müdürlüğünün 
de aynı şekilde müstakil bir hüviyete sahib olması yerinde olacaktır. Plânlama 
Dairesinin ve İstatistik Genel Müdürlüğünün yapacağı işler; iktisadî plânlama ve 
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teknik işlerdir. Politikacılara istikamet verecek olan rakamları ve esasları çizecek olan 
müesseselerin bu bakımdan müstakil olması hususunda ilgililerin ne düşündüklerini 
öğrenmek isterim, Saygılarımla.” Sözleriyle yeni kurulan Devlet Planlama teşkilatı 
ile ilgili görüş ve kaygılarını dile getirdi.

 İsmet Giritli söz alarak  “Muhterem arkadaşlar doğum sancıları çektiğimiz İkinci 
Cumhuriyetimizin en mühim vazifelerinden birisi, şüphe yoktur ki, bundan böyle 
iktisadî politikamızın bir plâna tâbi tutulması keyfiyetidir. Bu bakımdan Devlet 
Plânlama Teşkilâtının bütçesinin görüşülmesi esnasında kısaca bu hususta söz almak 
lüzumunu hissetmekteyim. Bilindiği gibi, 27 Mayıs devriminin hedeflerinden birisi 
de memleketimizde siyasî demokrasinin tesisi olmakla beraber, bunun yanmasında 
siyasî demokrasinin gerçek teminatını teşkil edecek olan iktisadî demokrasiyi de 
tesis etmesi gayesi yer almaktadır. Bu bakımdan bu kanunun ortaya çıkarılması, bu 
teşkilâtın kurulmuş olması 27 Mayıs Devriminin (etique) ine uygun olduğundan 
alkışlıyorum. Çağımızda Devlet idaresi; kapalı, dar, kültürsüz politikacıların 
zannettiği mânada bir politika işi olmaktan ziyade daha çok ihtisas ve ilim istiyen 
bir idaredir. Bütün işler de iktisadî faaliyetlerin, siyasî olduğu kadar, ilmî esaslar 
dairesinde de ele alınmak lâzımdır. Aksine bir tutum, boş yere insan enerjisinin, 
paranın ve zamanın israfından başka bir şey değildir. Bu böyle olduğu halde, 
düşük iktidarın işbaşında olduğu zaman zarfında, iktisadî plânın totaliter rejimlere 
ve komünist memleketlere has olduğu demagojik şekilde iddia edilmişti. Devletin 
bir taraftan iktisadî sahaya müdahale edeceğini, kabul ederken, diğer taraftan bu 
müdahaleyi bu plân ve programa bağlamamak tenakuzların en büyüğüne düşmek 
ve iktisadî hayatı keyfîlik ve keşmekeşe mahkûm etmek olur. Böyle bir teşkilâtın 
memleketimizde kurulmuş olmasını, bu ıstıraba bir çare bulmak teşebbüsü olarak 
alkışlıyorum. İktisadî kalkınmayı, düşük iktidar devrinde görüldüğü gibi hürriyetleri 
kısmak, iktisadî hayatımızı tamamen bir keşmekeş içine bırakmak; mahdut bir sınıfın 
saadeti pahasına geniş halk kütlelerini ıstıraba sürüklemek mânasına almıyorum. Batı 
memleketlerinde olduğu gibi, hürriyetler rejimi içinde ve ilmî icapların ışığı alltında 
çok muhtaç olduğumuz iktisadî kalkınmanın yapılmasının zaruretine inanıyorum. 
Bir arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, iktisadî kalkınmanın iktidardakilerin kendi 
keyiflerine göre kestirme yoldan yapılmaması lâzımdır. Yapılan her şeyin teenniye 
ve ilmî icaplara dayanması lâzımdır.” Diyerek görüşlerini dile getirdi.

Cemil Sait Barlas söz alarak, “Sait Naci Bey arkadaşımız, mühim telâkki ettiğim 
bir hususa temas etmemiş olsalardı, huzurunuza çıkmayacaktım. Mevzu hakikaten 
mühimdir. Bizim gibi geri kalmış bir memleketin ileri gitmesinde bâzı esasları göz 
önünde tutmak lâzımdır. Biz fakir bir milletiz. Dün, rakam vermemiş idim. Millî 
gelir olarak, hepimizin bildiği gibi Amerika’nın sosyal brüt geliri adam başına yılda 
2 464, yine adam başına istihlâk tutarı 1 704 dolardır. Almanya’da adam başına millî 
gelir 922, istihlâk 648 dolardır. Bizde ise 193 olarak görüyoruz. 4 Ağustos kararlarına 
geleceğiz. 4 Ağustos kararları tamamen yanlış bir karardır. Demokrat Parti Hükümeti 
bu kararları almakla çok yanlış hareket etmiştir. Birçok nazariyatçılar karar hususunda 
müttefiktir. Türkiye’de gerçeğe bakmak lâzım. İstihlâk kabiliyeti olan bir memleket 
değiliz, 4 Ağustos kararlarından evvel ve sonra orta yere bir sınıf türemeye başladı. 
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Banka kredileri dondurularak zengin, daha zengin oldu. Yeni yeni yerleşmeye 
kalkan tüccarlar ortadan silindi. Bankalarda protestolar yığılmaya başladı. 4 Ağustos 
kararları ile memleketin iştira.gücü durdurulmuş oldu. Bizim harice ihracedeceğimiz 
neyimiz var? Bir avuç incirle bir avuç. üzüm ve tütünden başka neyimiz var. Lüks 
madde ihraçeden bir memlekette halkın iştirak kabiliyetini kısmakta ne mâna vardır? 
4 Ağustos kararları ile Türk parasının değeri 1/4 nispetinde düşürüldü ve sert para 
rejimine gidildi. Ne oldu, 4 Ağustos kararları alındı da? Üç dört gün sonra dolar l 
liraya çıktı. … Mazallah Türkiye coğrafyası haritadan silindiği gün, dünya piyasası 
hiçbir maddeyi aramaz, hiçbir piyasanın paralarınm kıymeti değişmez. Bizim gibi 
geri kalmış memleket halkının çalışması, kalkınması tetkika muhtaçtır. Birçok şeyleri 
olmıyan, radyosu, televizyonu olmıyan, en geri kalmış vaziyette olan bir memleketin 
iştira kabiliyeti tanzim edilmedikçe alınacak neticeler memleketin lehine olmıyacak, 
aleyhine olacaktır. Ben sosyal muvazeneye inanan bir adamım. Binaenaleyh alınan 
bir karara iktisadî hayatta sermayesi ile, parasiyle yabancı piyasalara hâkim olmak 
kabiliyeti var olan insanlara yalnız çalışma sağlıyan bütün kararların aleyhindeyim. 
Bu münasebetle şunu arz etmek isterim, Plânlama Dairesi dolayısiyle arkadaşlarım 
çok güzel şeyler söylediler, benim noktai nazarım Plânlama Dairesinin faaliyetini, 
normal parlamanter rejimlerde, siyasî partiler ilmin ışığı altında göz önünde tutarlar. 
Plânlama Dairesi Devlete, siyasî partilere, kalkınmayı empoze edecek bir teşkilât 
olmıyacaktır. Ancak kalkınma da onlara rasyonel yolda ışık tutacaktır. 

Ardından Arif Hikmet Onat söz aldı ve “Muhterem arkadaşlar, gerek İktisadî 
Devlet Teşekküllerine, gerekse belediyelere ait yatırımların neden terk ve tehir 
edildiği hakkında Sayın Sait Naci Beyin verdiği izahata teşekkür ederim. Bunun 
sebeplerini bilmiyordum ve merak ediyordum. Yalnız burada şunu arz etmek isterim 
ki, İktisadî Devlet Teşekkülleri yatırımları ile belediyelerin yatırımlarını birbirinden 
ayırmak lâzımdır. Küçük ölçüde de olsa bu iki cins yatırımlar arasında fark vardır. 
Belediyelere ait elektrik, su ve kanalizasyon gibi yatırımların rantabl olup olmadıkları 
hususu ikinci plânda mütalâa edilmek lâzımgelir. Çünkü bunların temini bir zaruret 
ve vazifedir. Tabiî rantabl olurlarsa daha iyi olur. Arkadaşımız buyuruyorlar ki, bu 
yatırımların tetkiki mevzuu 9 müsteşardan müteşekkil bir heyete tevdi edildi. Bu 
heyetçe yapılan tetkik sonunda rantabl olmıyanları terk veya tehir edildi. İktisadî 
Devlet Teşekkülleri yatırımları için bu doğrudur ama belediyeler için katiyen! …
eğer bütün belediyelerin yatırımları Gölcük’teki gibi terk edilmişse üzülmemek 
elden gelmez. Bundan daha yanlış bir şey olamaz. Bir meslek adamı olarak arz 
edeyim ki, hidro - elektrik tesisi, kanal ve santrali yapılmış, makinaları santralin 
kapısına kadar gelmiş olan bir müessesen bu makinalarının yağmur ve kar altına 
terk edilmesi doğru bir şey değildir. Zararın neresinden dönülürse kârdır denilir…
Geçmiş zamanlarda İmar ve İskân Bakanlığının Halk Partisi namına sözcülüğünü 
yaptım. Emlâk Bankası da aynı durumdadır, Ziraat Bankası da öyle. Bu müesseseleri 
kim harekete geçirecektir? Bütçeye dokunmayalım. 8 milyarlık bütçeden hir şey 
ayırmak lâzım. Ortada ne fol var ne yumurta İdare heyetleri senelik masraf olarak 
üç seneden beri 100 küsur bin lira ödemiştir. Hissedarları vardır, birisi Sümerbank. 
Hükümet bu yatırımları tasfiye etmek için bir heyet kurmuş ve bu yatırımları şimdilik 
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durdurmuştur. Durdurma  ve tekrar faaliyete geçirme uzun boylu tetkika bağlı olan 
bir iştir. Kasabaların elektrik, su işleri bu durumda değildir. Muvakkatten dahi olsa 
bunları durdurmak asla caiz değildir. Aksine bu müesseseleri harekete geçirmek 
lâzımdır. En hayırlı yer de İller Bankasını, Ziraat Bankasını harekete geçirmektir. 
Bunlar harekete geçirilmediği takdirde belediyeler, mahallî idareler, bu mefluç hale 
devam edecektir. Milletçe bir ihtilâl yapılmış neticesinde hürriyete kavuşulmuş. 
Bu çok güzel bir şey ama Plânlama Dairesi ileride yapacağı tetkikler neticesinde 
vatandaşın elinden suyunu elektriğini alırsa bu inkılâbın ruhuna pek uymaz.: 
Hakikaten bu meseleyi ehemmiyetle ele atmak şarttır. İller Bankasını tahrik etmek 
için hu belediye yatırımlarını neticelendirmek için lâzım olan 60 milyon lirayı da 
pekâlâ bulabileceğimiz kanaatindeyim.” Diyerek görüşlerini ortaya koydu.

Sayın Başbakan Yardımcısı Muharrem İhsan Kızıloğlu Bakanlar Kurulu adına 
söz alarak “Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; Devlet Plânlama Dairesi bütçesi 
dolayısiyle konuşan arkadaşlara arzı cevap edeceğim. 91 sayılı Kanun Devlet 
Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkındaki Kanundur. Bu kanunun ikinci maddesi 
bu teşkilatının görevlerini tâyin eder. Teşkilât bu kanun çerçevesi içinde henüz bir 
rüşeym halindedir. Bu teşkilâtın memleketin sosyal, ekonomik, kültürel ve zirai bütün 
sahalardaki plânlamaları için birçok dokümanlara ihtiyacı vardır. Şimdiye kadar işler 
üzerinde bir tek kelime söylememiş olan teşkilâtın şu çalışma devresinde belediyelerin 
bilhassa üzerinde durulan mevzuları Plânlama Dairesince tamamlandıkça ele alınacak 
konular değildir. Emin Soysal arkadaşımız belediye ve vilâyetlerin bu mevzudaki 
işlerinin Devlet Plânlama Dairesince, sorumlu kimseler tarafından daha evvelden 
yapılmasını istiyorlar. Şimdi bu teşkilât nasıl kurulmuştur ve nasıl çalışıyor? Bu 
sene ilk defa bir Bütçe Kanununda yer alan, yeniden kurulmakta olan bu teşkilâtın 
yabancı uzmanlar tarafından takviyesi düşünülmektedir. Bu hususta angajmanlara 
girişilmiştir. Ümidederim ki, memleketin ilerisi için Plânlama Dairesi ilmî esaslar 
dâhilinde teknik hesaplara göre konularımıza ışık tutacaktır. Kanunun 6 ncı maddesi 
merkez teşkilâtını, Planlama Dairesi Başkanlığı, Sosyal Plânlama Dairesi Başkanlığı 
ve Koordinasyon Başkanlığı diye üç kısımda mütalâa etmiştir. Devletin bu sahadaki 
politikasının sevk ve idaresi için, Bakanlar Kurulunun sorumluluğu altında Yüksek 
Plânlama Dairesi kurulmuştur. Arkadaşlar konuşurken, beni mazur görsünler, 
Kurucu Meclis Kanununun üçüncü maddesi dışında konuşuyorlar, lokal politikaya 
başlıyorlar. Bir kasabanın, bir vilâyetin fabrikasını, elektriğini, suyunu ve sairesini 
burada ileri sürmek, görüşme ınevzuumuz olan bütçe ile alâkalı olmıyan konular 
üzerinde zaman  kaybetmekten başka bir işe yaramaz. Onun için arkadaşlarımızın 
esas konu üzerindeki aydınlatıcı tenkidlerini, irşatlarını ve temennilerini büyük bir 
zevkle kabul eder ve noksanlarımızı yerine getirmeye çalışırız. Fakat (A) kasabasının 
suyu, (B) kasabasının elektriği, (C) kasabasının kanalizasyonu şeklinde değil. Çünkü 
bu, Plânlama Dairesinin henüz fonksiyonu olmıyan bir husustur. Muhtelif İktisadî 
Devlet Teşekkülleriyle belediyelere ait yatırımlar 13 numaralı Kanunla tesbit edilmiş 
ve bunlar Maliye Bakanlığınca incelenmiştir. Lokal politikanın tazyiki ile yapılmış 
hesapsız yatırımlar tetkik edilmiştir. İnkılâp Hükümeti elbette bunlar üzerinde 
bir revizyon yapnak zaruretinde idi ve bunu yapmıştır. Bu hususta Sait Naci Bey 
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arkadaşımız tafsilâtlı izahat vermişlerdir. Yatırımların hepsi salahiyetli heyetler 
tarafından tetkik edilmiş ve tehir, terk ve devam sistemi ile ayrılmışlardır. % 60, % 70 
masraf yapılmış olan yatırımlar terk edilmemiş, tehir edilmişlerdir. Sayın Barlas’ın 
bahsettikleri 4 Ağustos kararları ve saire bütçemizin genel konuşması çerçevesi içinde 
mütalâa edilmesi gereken hususlardır. Bunların Plânlama Dairesi ile ilgisi yoktur. 
Millî plânlama, memleketin ekonomik planlanması malî fonksiyonu, koordinasyon 
sisteminin cereyanı, 91 sayılı Kanunun hükümleri dairesinde teşkilâtın çalışmaları 
ve teşkilâtın ana prensipleri hakkında hepinize fikir vermeye amadeyim. Şayet iktifa 
edilmez daha uzun, geniş tafsilât almayı arzu edenler olursa Plânlama Dairesinin 
müsteşarı arkadaşımıza müracaat etmek suretiyle daha mufassal, özel malûmat 
alabilirler. Yüksek Meclise her hangi bir zamanda malûmat vermek için kendileri 
uğrayabilirler. Teşkilâtın çalışması hızlı bir vaziyete gelmek üzeredir. Geçen Eylülde 
kurulmuş olan bu teşkilât Başbakanlığın muhtelif fasıllarından aktarma suretiyle 
temin edilmiş olan bir varidat ile idare edilmişitr. Yeni bütçesi ile yeni fonksiyonu, 
çalışmaları olacaktır.” Diyerek konu hakkında hükümetin görüşlerini dile getirerek, 
eleştirileri yanıtladı.

Sait Naci Ergin söz alarak, “Muhterem arkadaşlar, anlıyorum ki, maksadımı izah 
edemedim, iki kelime ilâve etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Evvelâ 
şurasını arz edeyim; müsteşarlar komitesi bu projeleri ilk merhalede tetkik etmiş 
değildir. Esas tetkik 21 kişilik büyük ve teknik bir komite tarafından yapılmıştır. 
Bilâhara tâli derecede müsteşarlar komisyonundan, geçmiştir. İdarei hususiye ve 
belediyelerin kanalizasyon, su, elektrik ve saire gibi hususlarda projelerinin rantabl 
olup olmaması düşünülmemiştir. Bunlar teknik mânada rantabl olmıyacağı şeklinde 
asla böyle bir şeye bağlanmamıştır. Tehir edilen projeler sadece ve sadece parasızlık 
yüzünden tehir edilmiş veya kendi kendi durdurmuştur. İkincisi, bütçeden 60 milyon 
lira meselesi. Hakikaten Yüksek Meclise bu mevzuda bir telkinde bulunmaya cesaret 
dahi edemem. «Bütçenin vaziyeti, Maliye Vekilinin konuşması muvacehesinde ise 
bir çıkış yolu düşündüğüm için, bütçeye konulmasına imkân olmadığı takdirde 
dahi bunu terk etmemek lâzımgelir. Başka kaynaklardan, borç suretiyle kredi temin 
etmek lâzımdır » dedim. Cemil Sait Barlas arkadaşımla burada münakaşaya girmek 
mevzuumuzun dışındadır. Fakat şu kadarını söyliyeyim ki, bu yumuşak para bizi bu 
hale getirmiştir.” Dedi.

Ardından Vedat Arıkan söz alarak, “Kıymetli arkadaşlarım; Devlet Plânlama 
Dairesinin kuruluşunu ben de sevinçle karşılamış bulunuyorum. Yıllardır çektiğimiz 
ıstırap plansızlık ve metotsuzluk neticesi idi. Bunu hepiniz gibi ben de müdrikim. 
Bu hayırlı müessesenin kurulması ile şimdiye kadar aksıyan birtakım işlerin bundan 
böyle düzeleceğine inanıyorum. Bu münasebetle bâzı hususları burada aksettirmeyi 
bir vazife sayıyorum. Benden evvel konuşan Ferda Güley, Sait Naci ve Arif Hikmet 
beyler bâzı temennilerde bulundular. Belki ben de aynı mahiyette bir temennide 
bulunacağım. Arkadaşım elektrik mevzuunda birtakım temennilerde bulunurken, 
bunlar artık mahallî derttir, dedi. Ben bu şekilde mütalâa etmenin doğru olmıyacağına 
kaaniim. Işıklama mevzuu bir ihtiyaçtır, katî bir ihtiyaçtır. Yapılan yatırımlar ne 
sebeple yapılmıştır, niçin terk ediliyor? Plânlama Dairesi fevkalâde ihtiyaçları nazara 
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alarak bunları bir sıraya koymuş, bir nizam tesis etmiştir. Muhterem arkadaşlar; ne 
şekilde düşünülürse düşünülsün, muhtelif kaza ve kasabaların ihtiyacı olan mevzuları 
açıklamak isterim. Basit telâkki edilen ve fakat umumi dert olarak telâkki edilen 
şeylerin huzurunuzda diğer vekâletlerde dahi mütalâa edilmesi yerinde olacaktır, 
kanaatindeyim. Arkadaşlar, ortada bir realite vardır; isim vermiyeceğim, tesis ve 
yatırımlar için ihtiyaç 40 milyon liradır. Bunun küçümsenmemesi aşikârdır. Bugün 
terk edilmiş olan hidro - elektrik mevzuu olmakla beraber bir de bu arada termo - 
elektrik mevzuu vardır ki, o da tehir olunmuştur. Bunu da tetkik etmek icabederse bir 
tarafta maddî, diğer tarafta manevî bir tarafın mevcudiyeti görülür. Hassaten Plânlama 
Dairesinin teşekkülü ânında manevî tarafın ehemmiyetli olduğunu burada arz etmek 
isterim. Termo - elektrik mevzuunda öyle kasabalarımız vardır ki, ışık altındadır. Ama 
zamanla yıpranmış döviz imkânsızlığı, yedek parça temin edilememesi sebebiyle 
bugün ışık veren tesislerimiz belki iki ay sonra ışık veremiyecek duruma düşecektir. 
Bu mevzuda büyük fedakârlıklarla tedarik edilen, motorlarımız kar altında, yağmur 
altında bulunmaktadır. Bu yatırımların yekûnu 40 milyon liradır. Bunun telâfisi 62 
milyon liralık bir imkânla karşılanabilecek durumdadır. Arkadaşların burada şu 
mevzuu bilmesini isterim. Bu yatırımların tehiri elbetteki sadece ve sadece bâzı 
mülâhazalara istinadetmiyecektir. İhtiyaçların sıraya konması şeklinde mülâhaza 
edilmek ve ona göre bir netice almak lâzmıgelir. Bu bakımdan 62 milyon liralık bir 
yatırım için karşılık temini mevzuubahistir. Diğer taraftan 40 milyonluk bir kıymeti 
de terk etmiş olursak, zannederim ki, bizim Millî Birliğimizde bu da büyük bir darbe 
açar. Benim temennim, ihtiyaçların sıraya konmasını esas ittihaz etmektir.” Dedi.

Ferda Güley söz alarak “Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Huzurunuza 
Plânlanma Dairesinin bütçesi vesilesiyle çok ehemmiyetli gördüğüm bir mevzuu 
getirmiştim. Aynı mevzu üzerinde benden sonra birçok muhterem arkadaşlarım da 
durmak suretiyle, bunun ehemmiyetli olduğunu kabul etmiş bulunuyorlar. Ben bu 
mevzuu huzurunuza, lokal bir siyasî endişeden mütehalli olarak getirmedim. Ben bu 
mevzuu, bütün memleket sathına şâmil bir problemin halledilmesi için, bu problemin 
üstüne Yüksek Heyetinizin ışık tutmasını temin etmek için bu kürsüye getirdim. Ne 
dedim? «5 bin küsur yatırım projesi sakıt iktidar tarafından Millî İnkilâp rejimimize 
devredilmiştir. Bunlar içinde rantabl olmadığı için bizzarur terk edilmiş, tehir edilmiş 
olanlar olduğu gibi, devamına karar verilmiş olanlar da vardır. Ancak belediyelerle 
ilgili olan, su, elektrik, kanalizasyon gibi hayatî mevzulara ait bulunan yatırımlarda 
rantablite aranmaz. Halkın gözü önünde yıllarca devam etmiş olan bir elektrik veya 
içme suyu işinin tehir, hele terk edilmesi asla caiz değildir. Devamı için 60 milyon 
liralık bir paraya ihtiyaç gösteren bu işler, 8 milyar küsur milyon liralık bütçeden 
çaresi bulunarak mutlaka devam ettirilmelidir » dedim. Ve bizzarur, terk edilenlere 
dair misal verirken buna en yakın misal teşkil ettiği için kendi intihap dairemin bir 
kazasından bahsetmeye mecbur kaldım. Çünkü yapılmakta olan hidro - Elektrik 
santralleri içinden terk edilen yegâne santral burasıdır. Bizzarur bu misali verdim. 
Hidro - Elektrik Santrali, elektriği ucuza getiren ve kuvvei muharrikesi tabiat olan 
bir işletmedir. Termo elektrik gibi istihsali pahalı değildir. Böyle bir santral ile 50 
kuruştan daha aza elektrik temin etmek mümkün olur. Bundan dolayı bilssa terk etmek 
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caizdeğildir.» diye ilâve ettim. Bir misal vermem lâzımdı. Erzurum’da olsa oradan 
misal verecektim. Fakat bir tek misal vardır, o da benim memleketimde olanıdır. 
Muhterem arkadaşlar, iki seneden beri halkın gözü önünde yapılmakta olan bu tesis 
inkilâptan bir müddet sonra durdurulmuştur. Halbuki 170 bin liralık makinaları gelmiş 
bulunmaktadır. Bunlar halen Gölköy’de bir tahta çatı altında, kar ve yağmurun tesiri 
ile çürüyor. 50 bin liralık inşaat masrafı ve ayrıca 150 bin liralık bir para ödenmiştir. 
Mecmu ihale bedeli 983 000 lira olduğuna göre 686 bin lira daha sarf edilmesi lâzımdır. 
«Gölköy kazasına elektrik getirmek rantabl değildir. Buradaki yatırım nasıl ve ne 
zaman geriye dönecektir.» değil mi? Hayır arkadaşlar Bu denmemelidir. Bu yalnız 
benim kasabam için değil, Şavşat için, Erzurum için Nusaybin için  denmemelidir. 
Su, elektrik ve kanalizasyon meseleleri rantabl olur veya olmaz. Bu cins yatırımlar 
vatandaşın gönlüne yatırılır. Vatandaşın kalbine, ruhuna yatırılır ve karşılığı minnet 
ve şükrandır. Sayın arkadaşlarım; Sayın Başvekil Yardımcısı Paşamız huzurunuza 
çıktılar ve bendenizi cevaplandırdılar. «Lokal endişe ile, mahallî siyasetle bu kürsü 
işgal edilmemelidir.» mânasına gelen ve bu suretle zamanın kaybolmamasını telkin 
eden bir istikamette konuştular. Mulhterem arkadaşlarım, biz milletin temsilcileri 
olarak bu kürsüye hür insanlar sıfatiyle çıkarız. Bu kürsünün adabını, erkânını bilen 
insanlar olarak çıkarız. Bu kürsüde kullandığımız hürriyet, hak ettiğimiz ve lâyık 
olduğumuz bir hürriyettir, küçük politika hesaplarının hürriyeti değildir. Bu kürsüye 
bunları bilen insanlar olarak çıkarız. Bilmukabil bu kürsüde Hükümete mensubolan 
her hangi bir şahsın, bilhassa Başvekil Yardımcısı olan bir şahsın, şefkat ve sevgi 
ifade etmeyen, veya bu mefhumlar bakımından zenginlik ifade etmeyen bir üslûpla 
konuşmasını doğru bulmayız. Hükümet kadrosunda bulunan bir şahsın buraya şefkat 
ve sevgi ile çıkması, eğer bu bakımdan zengin değilse, fakat mutlaka tesamuhla 
çıkması şarttır. Buraya müsamaha ile çıkamıyan bir Hükümet azasını, fakir olduğu 
bu mevzuda zenginlik kazanıncaya kadar istirahat etmekte serbest bırakırız. Burada 
bir Devlet adamına yüzü şefkat ve sevgi ile aydınlık olarak konuşmak yakışır. 
Karanlık bir yüzle burada azarlar gibi konuşan Hükümet adamını kabul etmeyiz.” 
Şeklinde geniş açıklamalarda bulundu.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Muharrem Kızıloğlu söz alarak eleştirileri 
cebaben “Sayın üyeler, adımdan ve konuşma tarzımdan, yüzümün hatlarından 
bahsedilmemiş olsaydı bu mevzu üzerinde tekrar söz almayı lüzumsuz addederdim. 
Tesamuh, şefkat, her şeyden evvel insanlara has ve insanların yaradılışında 
mevcudolan hususlardır. Fakat vazifemizi ifa ederken gösterilecek müsamaha, şefkat 
ve merhametlerin suiistimallere yol açtığını tarihimiz boyunca görmüşüzdür. Ben 
burada konuşurken bir vazife gördüm. Millî Birlik Hükümetinin bana tevdi etmiş 
olduğu vazife ve mesuliyetleri yerine getirmek üzere onun icaplarına uygun olarak 
konuştum. Bu olsa olsa 36 senelik bilâ fasıla devam eden bir askerlik hayatının belki 
verdiği sertlik olabilir. Yüzü gülmeyen bir insanın kalbinin de öyle olduğunu ifade 
etmek çok yanlış düşüncedir. Acaba hangi kıstaslarla bu arkadaşım şahsıma hücum 
etmek lûtfunda bulundular? Evet lokal politikanın son konuşmasını yaptıkları husus 
lokal politikadır. Burada belediyeleri, mahallî- idareleri takviye hakkında ileri 
sürülmüş olan Arazi vergilerini emsal almak hususunu dünkü tartışmalarda dinledik. 
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Bu kanunla maksat; mahallî idarelere müstakil bir hüviyet vermek suretiyle, halkın 
lüzum gördüğü ve âmme hizmetinin isabet ettireceği her türlü işleri, su, elektrik, 
kanalizasyon ve temizlik işlerini kendi kendine yapmasını sağlamak idi ve bu 
imkânlar içindir ki Arazi ve Bina vergilerinde, tenkitlerinize mâruz kalan emsal 
tatbik edildi. Devletin bütçesi malûmdur, dün uzun uzun tartışıldı. 60 - 70 milyonluk 
bir ilâve mevcut ise, İller Bankasının bilançosunu ve Gelir Vergisini tetkik etmiş 
olan arkadaşlar bilirler, bu durum yıllardan beri takibeden seyyiatın, neticesidir. Bir 
geçici devir içinde ve demokratik bir nizam kurmak için çalışan Hükümete, binlerce 
misaller vererek bunlar yapılmalıdır demek en büyük haksızlıktır, bir kadirşinaslık 
değildir. Kadirşinaslık ve müsamaha beklerken Yüksek Meclisinizce, bir Hükümete 
hiçbir taraftan yardım edilmiyerek bütün heyet bir muhalefet halinde karşısına 
çıkarsa, «Böyle bir şey yok, nereden çıkarıyorsun » sesleri, gürültüler. Yanlış 
anlamayın, bir dakika müsaade buyurun. Bu dünya Parlâmentolar tarihinde bir eşi 
görülmemiş Hükümettir.” Şeklinde konuştu.

Daha sonra sözlerine devam ederek “…Parlâmentoları ve demokratik nizamın 
tetkikini yapmış arkadaşlar gayet iyi bilmelidirler ki, bu Hükümet partisiz ve ancak 
Meclisin göstereceği müsamaha ve kadirşinazlığa dayanan bir Hükümettir. (Bravo 
sesleri) Dünyanın demokratik memleketlerinde bu tarzda bir teşekkül mevcut değildir. 
Bir daha da olması düşünülemez. Türk İhtilâli nasıl Dünya İhtilâl Tarihine geçmiş ve 
geleceğe bir örnek teşkil etti ise; bugün Yüksek Meclisiniz de parlâmentolar tarihine 
ve demokrasi tarihine bir örnek teşkil edecektir. (Bravo sesleri) Söylemek istediğim 
nokta, bir yanlış anlaşmaya meydan vermesin. Tasavvur buyurunuz ki Temsilciler 
ve Kurucu Meclis olarak gelmiş olan bir heyet, kendi bünyesinden olmıyan bir 
hükümetle karşı karşıyadır. Parlomentolarda vâki değildir böyle bir şey. O halde 
karşılıklı anlayış, dayanış ve müşterek ideal ve demokrasiye, şurada yaptığımız 
yemine sadakat ederek müşterek çalışmaya doğru gidiyoruz. Bu çalışmalarımızın 
gayesi, Je’an Baptiste Say’in dediği gibi, «Adım adım tetkik ve tahlile tâbi olarak 
gidecektir.» Her an da, falan, kasabaya, filân vilâyete elektrik yapılsın, buraya 
yapılsın denirse geçmiş gibi olur. Biz geçmişten ders alarak Plânlama Dairesinin 
bize vereceği ilmin ve tekniğin ışığı altında ekonomik, rasyonel ve rantabl bir 
çalışma meydana getirmek için gayret sarf ediyoruz. Temenni ederiz ki, bu attığımız 
temeller üzerine kurulacak eserler gelecek Hükümetler tarafından tezyin edilsin, en 
mükemmel bir şekle getirilsin.” Diyerek sözlerini tamamladı.

Kurucu Meclis üyesi Feridun Ergin söz aldı “Aziz ve muhterem arkadaşlarım, 
parlâmentolar fikirlerin, tezlerin, dâvaların çarpıştığı birer formdur. Bunun böyle 
olması da lâzımdır. Fikir mücadelesinde ortaya çıkacak olan uzlaşma formülleri, 
fikir mücadelelerinden doğacak olan anlayış havası ve yine fikir mücadelerinden 
ortaya dökülecek olan hakikatler hiç şüphesiz fayda temin eder. Bugün bu kürsüde 
bahis mevzuu edilen memleketin büyük hayatî meselelerinden bir tanesi enflâsyon 
ve istikrar meselesidir. Bu dâva 10 yıl encümenlerde, kürsülerde ve sütunlarda 
münakaşa edildi. Bu öyle bir mevzudur ki, üzerinde ne kadar durursak memleket 
mukadderatı ve istikbali bakımından o derece iyi olabilir. Enflâsyona doğru duyulan 
temayülün kaynağı nedir? Niçin ikide bir iştira kabiliyetini genişletmek ve geri kalmış 
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ekonomilerin muvazene ve istikrar içinde geliştirilmesinde müşkülât bulunduğu ileri 
sürülüyor. Sebep aşikârdır. Bir memleket ki malî kaynakları mahduttur, bir memleket 
ki bütçesine konulan rakamlar ve yekûnlar, yerine getirilmesi gereken hizmetleri ve 
yapılması arzu edilen işleri tamamen karşılıyabilecek miktarda değildir. Bu memleket 
ekonomisinde ihtiyaçları tam olarak karşılayabilmek imkânsızdır. Muhtelif misaller 
ele almak mümkündür. Köye gidersiniz. Yapılması icabeden bir ilkokul ve bunun 
yanında bir öğretmen lojmanı. Kaza merkezine, vilâyet merkezine girersiniz. 
Bakarsınız lise sayısı kâfi değil. … Bir vatandaş olarak, bir Temsilciler Meclisi 
Üyesi olarak veya bir milletvekili olarak, ihtiyaçları karşılamak bahis mevzuu 
olunca tahsisat meselelerini ele almak ihtiyacını duyarsınız. Oraya 60 milyon, 
beri tarafa 120 milyon; rakamlar üst üste gelir ve milyarları bulur, kabarır. Böyle 
bir tazyik karşısında; parlâmentoyu tatmin etmek ihtiyacını duyacak bir iktidarın, 
reyleri her şeyin üstünde görecek bir iktidarın nasıl bir yol takibedeceğini biliyoruz. 
İhtiyaçların tazyikine mukavemet edilmezse, irade kuvveti ile karşı durulmazsa ister 
istemez enflâsyona sürüklenirsiniz. Tutacağınız yol emisyon şişkinliğine ve kredi 
şişkinliğine götürür. İstenilen milyonlar, yüz milyonlar veriliyor? Veriliyor ama 
onlar verilirken de, beri tarafta Merkez Bankasının bilançosu durmaksızın kabarıyor, 
şişiyor. Bu enflâsyon denilen hâdise memleketi nereye götürüyor? Maziye bakarsak 
Türkiye’nin bu istikamete nasıl sürüklendiğini açıkça görebiliriz. Bizde ve yabancı 
memleketlerde geçirilen tecrübelerden de anlaşıldığına göre enflâsyon, pahalılık, 
para kıymetinin devamlı surette düşmesinin sebebiyet verdiği neticeler şunlardır. 
Para kıymetinde bir istikrar olmıyan bir yerde, para değeri düşen bir ekonomide 
nakdî tasarrufu koruyabilmek imkânsızlığı mevcuttur. Yani para biriktirip ileri 
yaşlarda kullanabilmek imkânına sahibolamazsınız. Elinize 3 - 5 kuruş geçtiği 
vakit bu 3 - 5 kuruşu yatırıma, gayrimenkule yatırmak mecburiyetini duyarsınız. 
Tasarrufun yarattığı talep anormal süpekülâsyona yol açar. 4 Ağustos kararlarından 
önce olduğu gibi, gayrimenkul fiyatları aşırı derecede yükselerek memleketin sosyal 
dâvalarından biri olan mesken dâvası da bir çıkmaza düşebilir. Enflâsyonu daha 
ince teferruatı ile izah etmek uzun sürer. Şu kadarını söyliyeyim ki, enflâsyon aşırı 
bir temerküz yaratır. Servetler mahdut ellerde toplanarak büyük kitlelerin hayat 
seviyesinde ve geçim şartlarında büyük ahenksizlikler belirir. Mahdut ellerde birikmiş 
olan servet ise yatırımlara değil, spekülatif mecralara doğru akar. Enflâsyon, para 
kıymetinin istikrarsızlığı fiyatlarda devamlı bir yükseliş husule getirdiği için; maaş 
ve ücret geliri ile kazançları iktisadî bir erimeye mâruz kalır. Denecektir ki, fiyatlar 
yükseldiği vakit ücretler de ona göre ayarlanamaz mı? Hayır ücretler daima fiyatları 
gecikerek takibeder. Derler ki; enflasyon zamanında fiyatlar asansörler yükselirse, 
ücretler merdiven basamaklarını teker teker çıkar. Demek oluyor ki, enflâsyon 
çalışan ve alın teri ile hayatını kazanan sınıfı haksızlığa uğratan bir gidiştir. Eğer 
enflâsyonun zararları bundan ibaret kalsaydı, diyebilirdik ki; memurların ve işçilerin 
katlanacakları fedakârlığa bakmaksızın istihsalimizi çoğaltalım ve kurulmuş olan 
eserlerle de memleketi bir an önce terakkiye doğru götürelim. Belki bu kanaat kabul 
olunabilirdi. Fakat enflâsyonun tahribatı bundan ibaret kalmamakta ve kalkınma 
faaliyetini bir başka noktada durdurmaktadır. Milletlerarası para fonu iktisatçılarının 
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geri kalmış memleketlerde yapmış oldukları tetkiklerde enflâsyon zamanında 
gerek Hükümetlerin ve gerekse iş adamlarının hatalı yatırımlara sürüklendikleri, 
yani yatırım sermayesi olarak kullanılan paranın, kasabaya elektrik getirmek, köye 
okul yapmak, yol yapmak, şeker fabrikası yapmak için harcanan paranın, çok 
defa rantabilitesini kaybettiğini göstermektedir.  Burada da kalmıyor mesele. Bu 
yatırım denilen şey bir ziraat memleketinde, bir geri kalmış ekonomide yalnız para 
kuvvetiyle, tahsisat kuvvetiyle temin edilememektedir. Bir fabrika kuracaksınız, 
bir baraj yapacaksınız elbette Türk parasının yanında ve onunla muayyen bir 
nispette dövize ihtiyacınız olacaktır. Dövizsiz yatırım olmaz. Döviz olarak karşılığı 
elinizde bulunmadığı müddetçe, bütçeden koyacağınız milyarlar verimli surette 
kullanılamıyacak birer tahsisat mahiyetindedir. Enflâsyon fiyatların yükselmesine 
sebebiyet verir. Yükselen fiyatlar ihracat maddelerinin maliyetini dünya piyasalarına 
nazaran daha pahalı bir seviyeye çıkartır. Enflâsyon ihracatı tıkayan, dolayısiyle 
döviz gelirini azaltan ve dolayısiyle bütçelerinize koyacağınız tahsisat karşılığında 
dışardan malzeme getirebilmek imkânını zayıflatan, daraltan bir yoldur. Bir ziraat 
memleketinin kalkınabilmesi, her şeyden evvel muhtacolduğu malzemenin ve 
makinanın yabancı piyasalardan satın almak üzere kullanacağı döviz miktarına 
bağlıdır. Döviz ya ihracatla temin edilebilir. Yahut istikrazla veya yabancı sermaye 
ile temin edilebilir. Ama sizin ihracatınız tıkanmış ise, döviz geliriniz 1953 senesinde 
396 milyon dolar iken 1958 senesinde 250 milyon dolara düşmüş ise size yabancı 
sermaye gelmez. Kapan gibi, girdiği yerden dışarı çıkmıyacak yere yabancı sermaye 
gelmez. Döviziniz olmazsa borcunuzu ödiyebileceğinize, dış tediyeler bilançosu 
alacaklıları inandırmaya kâfi gelmezse yabancı sermaye gelmez, borç para verilmez. 
Dolayısiyle bir ziraat memleketi kalkınma faaliyetini döviz temin imkânına göre, 
dış tediyeler bilançosuna göre ayarlamak mecburiyetindedir ve kalkınma faaliyeti 
denince memleketin yatırımlarına döviz hâsılatını yükseltecek sahalara teksif etmek 
mecburiyetindedir. Bu kuru kelimelerle ifade edilen ve sık sık tekrarladığımız 
zaman belki hoş gelmiyecek bir hakikattir. Ama ve lâkin dövize göre yatırımlar 
ayarlanmazsa, memleket kalkınması dendiğinde, bu kalkınma yakın mazinin 
görülmemiş kalkınmasından farkı olmaz. Plânlama işlerinin ve iktisadî siyasetin bu 
memlekete ifa etmesi icabeden hizmet imkânlarımıza, ihtiyaçlarımıza göre yatırım 
faaliyetini ayarlaması ve bu ayarlamayı yaparken kapalı bir ekonomi bulmadığımızı 
ve takibedilecek yatırım politikasının, bütçe politikasının istihlâk seviyesi, fiyat 
seviyesi dış tediyeler muvazenesi üzerindeki tesirlerini de hesaplamasıdır. Fırtınalı 
bir hava da uçağı idare eden pilot gözlerini nasıl âletlerden ayırmazsa, Plânlama 
Dairesinin de döviz muvazenesini büyük bir hassasiyetle takibetmesi icabeder. Bu 
dairenin vazifesi, politik tesirlere karşı iktisadî realiteyi cesaretle müdafaa etmektir.” 
Dedi.

İmar ve İskân Bakanı Rüştü Özal söz alarak eleştirilere cevaben, “Muhterem 
arkadaşlarım, müsaade ederseniz  her şeyden evvel şahsım adına konuştuğumu 
belirtmek isterim. Huzurunuza ilk defa çıkarken gönül çok isterdi ki, sizlere müspet 
hizmetlerden, eserlerden bahsedebileyim. Mümkün olduğu kadar arkadaşımızın 
tavsiyesine uyarak bu hususta neticeye götürebilecek yolu bulmaya çalısaçağım. 
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Gönül isterdi ki, imkân nispette, muktedir olabileceğimiz kadar müsamaha getirmiş 
olayım. İlk defa huzurunuza çıkmış olmaktan doğan heyecanımı mazur görmenizi 
rica ederim. Konuşmalarım bakanlığıma taallûk, etmektedir. Elimde olmıyarak biraz 
haddi ve hududu tecavüz edersem bunu sizin hoş görürlüğünüze ve yine sizlerin 
dili ile konuşan arkadaşımızın müsamahasına terk eylediğimi ifade etmek isterim. 
Muhterem arkadaşlar, her şeyden evvel Sait Naci Ergin arkadaşımızın «Müsteşarlar 
seviyesinde tetkik edilen yatırım mevzularını biz ancak tâli bir mesele olarak telâkki 
etmekteyiz.» şeklindeki beyanını doğru bulmadım. Memleket şart ve imkânları 
ile karşılaştırılması gereken bu meselede böyle bir beyanın, meselenin ciddiyeti 
muvacehesinde ne dereceye kadar hoş görüleceğini takdirlerinize arz etmekle iktifa 
etmek daha yerinde olacaktır. Biz, bu yılki çalışmalarımızı her şeyden evvel terk 
edilmiş ve tehir edilmiş işleri, şimdiye kadar sarf edilmiş olan paraları nazarı itibara 
alarak, bunları iyi bir halde tutabilmeye hasrettik. Bütçemizin takati üzerinde olacak 
bir meblâğı, 35 milyon lirayı bu maksatla derpiş etmiş bulunuyoruz. Ve hemen arz 
edeyim ki, Devlet Plânlama Dairesinin çok yerinde anlayışı ile bütün bu tehir edilmiş 
işler bir taraftan peyderpey yeniden ele alınmakta ve imkânlar nispetinde yapılmaları 
sağlanmış bulunmaktadır. Söz buraya gelmişken, İller Bankasının şimdiye 
kadar hesapsız şekilde yaptığı yatırımlar dolayısiyle, ileriki senelerde ödenmesi 
lâzımgelen 450 milyon lira civarında bir açığı olduğunu zikretmek elbette faydalı 
olur. Yapılmış olan hesapsız yatırımların bir kısmını rant bakımından mütalâa etmek 
mümkündür. Fakat âmme vazifesi gören bir teşkilâtın üzerine almış olduğu işlerde 
yalnız rant bakımından mütalâa serd etmemesi lâzımgelir. Arkadaşlar takdir ederler 
ki, rantın bahis mevzuu olmaması halinde bir priyorite, bir ehem mühim meselesi 
bahis mevzuu olacak. Her zaman olduğu gibi bugün de bu hususun ön plânda nazarı 
itibara alınması lâzımgelir. İller Bankasının bu hususta varmak istediği neticeye 
şu yoldan yürüyeceğine kaani bulunuyorum: İller Bankası, ne suretle olursa olsun 
memlekette yaptığı işlerde, ehemimi mühimime tercih etmek suretiyle ve bütün 
siyasî tesir ve nüfuzdan azade ve asgarî beş senede istikrarlı bir programı idame 
ettirdiği takdirde, yurda çok faydalı tesisler kurarak; şehir ve kasabalarda ki ağır 
yaşama şartlarına imkân verecek bir durum sağlama gayesinde ve ödevindedir. Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, kısaca İller Bankasının durumunu ve yapmakla mükellef 
bulunduğu hizmetleri bu şekilde arz ettikten sonra, Ferda Güley arkadaşımızın 
Hükümet adamından, yine müsamahanıza sığınarak ifade ediyorum pek de haklı 
görmek imkânı bulamadığım bir şekilde istemiş olduğu güler yüz ve müsamahaya 
elbette bendeniz de iştirak ederim. Ancak, burada daha fazla mesuliyet yüklenmiş 
olan bir kimseden (Pek de haklı olmadığı halde) arkadaşımız güleryüz ve müsamaha 
isterken, asgari kendisinin de buna örnek olması lâzımgelirdi. Bu hareketlerini, çok 
ağır mesuliyetler altında bulunan bir hükümette vazife görmekte olan arkadaşlara bu 
şekilde tevcih etmemesi hakikaten istenir ve beklenirdi. Bu ciheti üzüntümüzün bir 
ifadesi olarak arz ederim.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Vahap Dizdar söz aldı,“Muhterem arkadaşlarım, bendeniz 
Plânlama Dairesi bütçesi ınünasebtiyle söz almak niyetinde değildim. Zaten bu mevzu 
enine boyuna uzun müddet görüşüldü. Ama şu günlerde memleketin bütün gözünü 
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diktiği Temsilciler Meclisi konuşmalarında kelimelerin çok dikkatle kullanılmasının 
memleketin âtisi ve menfaati bakımından büyük faydası olduğuna kanaat getirdiğim 
için söz aldım. Muhterem arkadaşlarım, 27 Mayısı bize kazandıran, karşılıksız olarak 
millete kendini adıyan Millî Birlikçileri ve hükümetlerini bu Temsilciler Meclisinde 
desteklemek hepimize ayrı ayrı düşen vatan borcudur. Biz, bu hislerle meşhur ve 
Hükümeti destekleyici, sonuna kadar vatanımızın menfaatleri istikametinde hizmet 
etmeye amade insanlar olarak buraya geldik. (Alkışlar) Gayet tabiîdir ki, buraya 
mesuliyet almış olarak gelmiş ve vazife almışız. Hükümetleri desteklediğimiz 
zaman, bâzı noktalarda da onları ikaz etmek, yol göstermek, ışık tutmak asgarî 
vazifemizdir. Hükümette vazife alan muhterem arkadaşların fevkalâde anlarda 
vazife anlayışları bakımından haklı olması gerektir. Bütün mesele nedir? Yüksek 
huzurunuzda münakaşalar yapılır ve bir neticeye bağlanır. Bu münakaşaları müspet 
yola bağlamanın büyük faydası vardır. Bunun dışında kapanmış bir meseleyi tekrar 
yeniden açmak doğru değildir. Bu mevzuları arkadaşlarımız bu Mecliste konuştuğu 
zaman bizim bir vazife ile geldiğimizi her şeyden evvel bir İhtilâl içinde yaşadığımızı 
bilmeliyiz. Her şeyden evvel burada vazife almış arkadaşların nasıl büyük işlerle 
meşbu olduklarına inanmalıyız. Bunun dışındaki konuşmaların yeri yoktur. Bu kısa 
mâruzâtımdan sonra Plânlama Dairesi hakkındaki fikrime geliyorum. Muhterem 
arkadaşlarım Türkiye’nin eğitim dâvasında Plânlama Dairesinin daha mühim yer 
işgal ettiği aşikârdır. Memleketimizin uzun seneler tarihî gelişine bakın, 600 seneden 
beri Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye mütemadiyen harb içindedir. İstiklâl Harbi, 
İkinci Cihan Harbi ve 10 senelik bir devrede siyasî bir parti ile milletin muharebesi 
neticesinde bunların iç yaralarını sarmak için, milletin refaha kavuşması, iktisadî 
hayatının huzura kavuşması için Devlet dairelerini kapsayan bir Plânlama Dairesine 
elbette ihtiyaç vardı. Bu anlayış içinde Plânlama Dairesi tesis edilmiş ve kurulmuştur. 
Devlet hayatında ifa edeceği rol bakımından bütün meselelerimiz mühimdir. 
Bütün iş hayatı, insan gücü, insanın insan olarak yaşaması dâhi bütün muhtevası 
ile Plânlama Dairesi içine girer. Muhterem Başvekil Yardımcısının da ifade ettiği 
gibi, bir rüşeym halinde teşekkül eden bu daire memleketin inkişafı istikâmetinde 
bütün daire ve tesisleri içine alacaktır. Bu da başarı kazandığı müddetçe memleketin 
iktisadiyatı düzelecek ve memleket istediğimiz hayat seviyesine kavuşmuş olacaktır. 
Bâzı arkadaşlar elektrik dâvası daha önemlidir, şu iş daha önemlidir şeklinde 
konuştular. Bu, tabiî imkân ve zaman meselesidir. Tabiîdir ki işletmeye açılmış 
hiçbir yatırım durdurulamaz. Memleket nef’ine ise durdurulamaz. Ancak imkân 
yoksa mecburî olarak durdurmamızın münakaşa yeri de burası değildir. Muhterem 
arkadaşlar sözlerimi bitiriyorum. Plânlama Dairesini tesis eden, koyan ve yaşatanlara 
şükranlarımı arz ederim. Hayırlı bir teşebbüstür. Fakat bundan daha mühim olan 
konuşmamın başında arz ettiğim gibi, Millî Birlik Hükümetini ve 27 Mayısı 
yaratanları desteklemek asgarî vatan borcumuzdur. Hürmetlerimle selâmlarım.” 
Dedi.

Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi’nin tümü üzerinde başka söz almak isteyen 
olmadığından Devlet Plânlama Teşkilâtının Bütçe Kanununun bölümlerinin 
okunmasına geçildi: B. 201 202 203 204 206 207 209 210 211 219 301 303 304 
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305 306 307 Lira İkinci kısım - Personel giderleri Maaşlar Hizmetliler ücreti Geçici 
hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
II - Başka haklar 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil ödeneği 
3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince mesai saatleri haricinde çalışacaklara 
verilecek ücretler 99 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince verilecek ödenek 
1 070 001 358 000 45 000 540 000 6 001 90 393 6 000 336 000 üçüncü kısım 
-Yönetim giderleri Merkez daireleri büro giderleri ‘427 000 Basılı kâğıt ve defterler 
12 000 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 42 000 Kira bedeli 1 Giyecekler 9 
000 Yolluklar , 218 000 1961 B. 308 Ö :İ 309 403 420 430 451 452 453 Lira 4598 
sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 2 000 Taşıt giderleri 
5 000 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil ve ağırlama giderleri Araştırma 
ve inceleme her çeşit giderleri 91 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve bu kanuna ek 
99 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince istihdam edilen mukaveleli personelin 
ücret ve sair istihkaklariyle yollukları Yayın giderleri Teknik yardımdan faydalanmak 
suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin yolluk ve giderleri Milletlerarası 
münasebetlerin gerektirdiği masraflar 10 000 400 000 496 000 156,000 40 000 100 
001 Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçları Yatırımlar 701 Yapı onarımı ve 
küçük yapılar 1 II - Satınalmâ, yapı tesis ve sermaye  tahsisleri 751 Satın alınacak 
makina, alet ve malzeme 1. Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesinin bölümleri okundu. 
Tümünü yüksek oylarınıza sunuldu. Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi kabul edilerek, 
Öğleden sonra saat 14,30 da toplanılmak üzere birinci oturum kapandı.

f- Danıştay Başkanlığı Bütçesi60

 Başkan 1961 bütçesinde Danıştay bütçesi üzerindeki görüşmeleri başlattı. 
Danıştay bütçesinin tümü üzerinde söz Kurucu Meclis üyesi Hikmet 

Kümbetlioğlu söz aldı, “Muhterem arkadaşlarım, yüksek bilginiz dâhilinde olduğu 
üzere, memleketimizde idarî kazanın tek organı olarak Danıştayımız mevcuttur. 
Danıştay altında alt idarî kaza mercileri, alt idarî mahkemeler bulunmadığı için, 
idarî dâvaların umumi mercii, nihaî çözüm mercii bulunmaktadır. Bu teşekkül 
kendisine tevdi edilmiş bulunan işleri, personelin imkân verdiği nispette, başarmaya 
çalışmış, fakat memleketin inkişafı, nüfusun artması ve sosyal meselelerin çoğalışı 
karşısında halkla idare arasındaki ihtilâfları yeteri derecede görmediği için bir 
teşkilât kanuniyle yeniden kadrolar yükseltilmek suretiyle bugün bildiğimiz 9 daireli 
bir kurul haline getirilmiştir. Bu teşkilât kendisine kanunla tevdi edilmiş bulunan 
idarî işlere bakmakta, Hükümete istişarî mütalâalar vermekte ve nihayet nizamname 
hazırlanmaktadır. Beşinci daire dediğimiz dairede idarî dâvalara, iptal dâvalarına 
bakılmaktadır; Danıştaya şimdiye kadar bir bina inşa edilmemiş ve mevcut 
binalardan birine de nakli imkânı sağlanmamıştır. İki sene evvelisine gelinceye 
kadar bu geniş teşkilât 14 oda içerisinde vazife görmeye devam ediyordu. Bugün 

60  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 4, Üçüncü Birleşim (21.2.1961) s.110-112. 
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biraz daha genişlemiş olmakla beraber, gerek duruşma salonları gerek çalışma 
bürolarına taksim edilmiş olan bu daire kifayetsizdir. Bütçenin imkân vereceği 
yıllarda kendisinin iyi ve lâyıkı ile vazife görebilmesi için bir yeni bina yapılmak 
üzere gerekli tahsisatın verilmesini bekliyerek, bugün bu hususa temas etmekle iktifa 
edeceğim. Bütçe tasarısında Bütçe Komisyonumuzun değerli Başkan ve üyelerinin 
bir temenni izhar ettiklerini görüyoruz. Bendeniz de asıl bu mesele üzerinde 
konuşmak için söz almış bulunuyorum. İdarî kaza organı ile, adlî kaza organının 
aynı derecede olan memurları arasında bir tefrik yapılması, eski idarenin yarattığı 
nahoş bir durumdur. Bu durumun tashihi için izhar edilmiş olan bu temenniyi izhar 
ettiklerinden dolayı Muhterem Bütçe Komisyonunun sayın üyelerine teşekkürlerimi 
arz ederim. Bu temenni kısa bir zamanda tahakkuk ettirilmek ve Hükümetin 
getireceği bir kanunla mevcut haksızlığı gidermek zaruri bilinmektedir. Bir teklifle 
sunulmuş olan kanunun bir an evvel Bakanlar Kurulundan çıkarılması için Maliye 
Bakanından ricada bulunuyorum. Efendim mesele şu, hâkimlik tazminatı denilen bir 
tazminat mevcuttur. Sonradan bu tazminat Danıştay Reis, âza ve yardımcılarına da 
teşmil edilmişti. Geçen sene bu ödeneklerin artırılması mevzuubahsolduğu zaman 
teklif edilen kanun, o zamanın Meclisi ve komisyonuna hâkim olan zihniyetle ve 
bugün hesaplarını vermekte bulunan bâzı zevatın şahsi küçük hesapları neticesinde 
Danıştay yardımcıları ile kanun sözcülerinin Yargıtay yardımcı ve savcılarından bir 
derece daha dûn tahsisat almaları şeklinde neticelenmiştir. Halbuki bu iki kaza organı 
arasında derece itibariyle bir fark gözetilmiyeceği de zahirdir. Yabancı memleketlerde 
danıştaylar devletin bir numaralı müessesesi olarak telâkki edilmektedir. Böyle 
bir tefrik ise Danıştayın mesaisi bakımından engelli olmaktadır. Bildiğiniz gibi 
Danıştaya üye yardımcısı olmak üzere hukuk, siyasal bilgiler, iktisat fakültelerinden 
stajiyer alınmaktadır. Bunlar ilk alındıkları zaman adliyenin hilâfına olarak 250 lira 
ödenek almaktadırlar. Aynı üniversiteyi bitirmiş iki gençten birisi Danıştaya diğeri 
de Yargıtaya girmeleri dolayısiyle birbirlerinden farklı ödenek almakta ve aralarında 
150 lira gibi büyük bir fark bulunmaktadır. Bu, bugünkü hayat pahalılığı karşısında 
küçümsenmiyeeek bir farktır. Yukarıya doğru çıktıkça bu fark daha bariz şekilde 
görülmektedir. Yüksek Meclisinizin bunu tasvibetmediğini birçok arkadaşlarımızla 
yapmış olduğum temastan öğrenmiş bulunuyorum. Bu haksızlığı gidermek için 
danıştaya ait yeni bir kanun tasarısının getirilmesini temenni eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım.”diyerek görüşlerini dile getirdi.

Daha sonra Zeki Baltacıoğlu söz alarak “Muhterem arkadaşlarım, Devlet 
Şûrasının kuruluş tarihinden bu yana nüfusumuzda bir hayli artış olmuştur. Buna 
mukabil çıkarılan yeni kanunlarla Şûrayı Devlete verilmiş olan vazifeler de büyük 
nispette artmıştır. Ayrıca yeni devlet nazariyelerinin bir tatbikatı olarak âmme 
hizmetleri çok genişlemiş ve yayılmıştır. Arz etmiş olduğum faktörler neticesi 
olarak Danıştayın iş hacmi bir hayli artmıştır. Bu arz etmiş olduğum duruma rağmen 
Danıştay teşkilâtı gereği nispette genişlememiş ve her hangi bir revizyona tâbi 
tutulmamıştır. Bu teşkilât içerisinde çalışan reis ve azalarla diğer personelin feragatle 
çalışmalarını takdirle yâdetmek lâzımdır. Fakat buna rağmen bugüne kadar Danıştaya 
ikame edilmiş olan dâvalar uzun müddetle intacedilmemektedir. Danıştayda fazla 
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bir işi olmıyan bir avukat olarak ikame ettiğim dâvalardan ancak senelerce sonra 
netice alabilmişimdir. Bu da teşkilâtın inkişafına rağmen personelin artırılmaması 
yani iş hacmi nispetinde teşkilâtın genişlememesinden ileri gelmektedir. Halk ile 
idare arasındaki ihtilâfların halli mercii olan Danıştayın en mühim daireleri Dava 
Dairesidir. Bugün hem birinci derecede, hem de ikinci derecede bir yargı organı 
mahiyetinde olan Danıştayın dâva dairelerinin bilhassa bir kazai içtihatlar dairesi 
haline getirilmiş olması da zarurettir. Bu zaruretle bu müessesenin, menşei olan 
Fransa’daki gibi bölge idarî mahkemelerinin kurulması lâzımgelmektedir”. Şayet 
bu bölge idare mahkemeleri teşkil edilecek olursa, Danıştay Dâva daireleri bir 
içtihat mahkemesi haline geleceklerdir. Bugün Danıştayın altında bulunduğu pek 
ağır yükü hafifletmek maksadiyle 7354 sayılı Kanunla birtakım imkânlar verilmesi 
yoluna gidilmiştir. 7354 sayılı Kanunla derpiş edilen husus Bütçe Kanununda da 
açıklanmıştır. Ancak idarî dairelerin dâva rüyetine salahiyetli kılınması şeklindeki 
tatbikat son derecede hatalıdır, zararlıdır.  Bütçe üzerindeki görüşlerimi bitirirken 
bir noktayı daha arz etmek istiyorum. Bugün Danıştayın idarî dâvalardaki ihtilâfları 
diğer kazai merciler fonksiyonları kadar ehemmiyet taşımaktadır; kazai fonksiyon 
hususî bir bilgiye, hususî bir yetişmeye ihtiyaç gösteren bir faaliyettir. Halbuki 
Devlet Şûrası dâva dairelerine yapılan seçimlerde, kanunda bu seçimlerle ilgili 
olarak bittahdit bulunmadığı için, zaman zaman birçok isabetsizlikler kendisini 
göstermektedir. Yapılacak seçimlerde hakikaten adlî meselelerde, idarî dâvalarda 
ehliyet sahibi olmuş, bilhassa bu müessesede yetişmiş kimselere aday olma ve 
seçilme imkânlarının verilmesi gereklidir. Mâruzatim bundan ibarettir. Hepinizi 
saygı ile selâmlarım.” Dedi.

 Soru ve eleştirileri yanıtlamak üzere Devlet Bakanı Hayri Mumcuoğlu kürsüye 
geldi, “Muhterem arkadaşlar; Hikmet Kümbetlioğlu arkadaşımız hakikaten iki 
önemli mevzua temas buyurdular. Gerçekten Danıştay’ın bugün işgal ettiği bina 
kifayetsizdir. Burada mesailerini şükranla yadetmeyi bir vazife bildiğim Şûrayı 
Devletin mümtaz üyeleri rahat çalışamamaktadırlar. Ancak biz bu yıl Hükümet 
olarak yeni bina inşasından çekindik. Zira Devlet dairelerinin işgal ettiği daireler 
umumi bir dâva mevzuu halinde halledilmesi lâzımgelen bir mesele olarak ortadadır. 
Şûrayı Devletin binası için bir arsa mevcuttur. Biz bunun üzerinde tetkiklerimize 
devam ediyoruz. Hikmet Beyefendinin temas ettiği ikinci noktaya gelince gerçekten 
gönül isterdi ki 7197 sayılı Kanun çıkarken bu eşitsizlik yapılmamalı idi. Muhterem 
arkadaşlar, âmme hizmeti gören idarelerin aldıkları ücretler hakikaten bu sahada 
değil birçok sahalarda da yenibaştan bir tetikika tâbi tutulmalıdır. Bunun için 
Millî Birlik Komitesi, Devlet Personel Dairesi Teşkilât Kanununu çıkarmıştır. Bu 
kanunun beşinci maddesi ile kanunun şümulüne giren dairelerde çalışanların ücret 
mevzuları halledilecektir. Bu itibarla biz Hükümet olarak mevzuu da Devlet Personel 
Teşkilâtının işlemesine talik etmiş bulunuyoruz. Sayın Baltacıoğlu arkadaşımızın 
işaret buyurdukları mevzua gelince; takdir buyurursunuz ki idarî dâvalar gün 
geçtikçe artmaktadır. Bunun sonu nereye varacaktır bilmiyoruz. Mütemadiyen kadro 
alıp daireler ihdas etmektense, nâçiz görüşüme göre, idarî dâvaları, idarî ihtilâfları 
mümkün olduğu kadar azaltmak ve esas itibariyle Danıştaya gitmemesi lâzımgelen 
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mevzuları kanunla başka mercilere vermek ve bu suretle bu işin önünü almak 
lâzımdır. Bugün Şûrayı Devletin 40 bin küsur müterakim işi mevcuttur. Sözlerime 
başlarken arz ettiğim gibi Danıştay mensupları hakikaten insan üstü bir gayret sarf 
etmektedirler. Danıştay bugün dokuz üyeden mahrum bir halde çalışmaktadır. Bu 
dokuz üye de avdet ettiği zaman müstakil bir daire halinde çalışmak imkânına 
sahibolacak ve işler normal hale girmiş bulunacaktır. Arz ettiğim gibi idarî dâvaları 
ve ihtilâfları halledecek; ve bu dâvaları doğuştan önliyecek tedbirler üzerinde 
duruyoruz. Eğer Yüksek Meclis bu husustaki düşüncemiz üzerindeki çalışmaları 
işlediğimiz şekilde ikmal eder getirirse, kendimizi bahtiyar addederiz”, diyerek 
Danıştay’ın bina ve çalışma ofisleri sorunu hakkındaki bakanlığın görüşlerini ifade 
etti.

Danıştay bütçesinin tümü üzerinde söz almak isteyen başka üye olmadığından 
Başkan maddelerin okunmasına geçti. İkinci kısım - Personel giderleri I - Maaşlar 
ve ücretler 201 Maaşlar 3 3 511 501 202 Hizmetliler ücreti 388 200 II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar . 46 500 207 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı 1 209 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 
uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 247 995 196İ 
O: â B. 219 301 303 304 306 307 308 309 403 451 452 501 502 6716 sayılı Kanunu 
gereğince verilecek tahsisat Üçüncü kısım - Yönetim giderleri Büro giderleri Basılı 
kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Giyecekler Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gereğince Ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Taşıt giderleri 
Lira 954 000 135 000 20 000 35 000 20 000 12 500 20 000 10 000 Dördüncü kısım 
- Daire hizmetleri Temsil giderleri Yayın giderleri 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ile başka her çeşit giderleri 
Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları 1 500 25 000 15 000 
1 2 Altıncı kısım - Yardımlar 653 Danıştay Memur ve Müstahdemleri Biriktirme 
ve Yardım Sandığına, (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardımda 
bulunmak üzere) 18 000 Danıştay Başkanlığı bütçesinin bölümleri tamamen okundu, 
bütçe oylamaya sunuldu. Danıştay bütçesi Kurucu Meclisce kabul edildi. 

g- İstatistik Genel Müdürlüğü Bütçesi61 
Başkan İstatistik Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşülmesini başlattı. Bütçenin 

tümü üzerinde söz isteyen Zeki Baltacıoğlu, “Muhterem arkadaşlar, huzurunuzu 
işgal edişimin sebebi şudur! Bütçe tasarısının bir bölümünde rastladığım bir kayda 
göre istatistik Genel Müdürlüğü yedi ayrı binada ikâmet etmekte ve bu binalar 
arasında evrak nakli için 7 500 lira nakliye ücreti ödenmektedir. Aynı zamanda 
bu Umum Müdürlüğü elinde yine bu işte kullanılan vasıtaları mevcuttur. Tamamı 
için 15 000 lira sarf olunmaktadır. Kira ile tutulan 7 ayrı binaya yerleşmiş olan 
müessesenin bu haliyle rasyonel ve rantabl bir şekilde çalışamadığı aşikârdır. Binalar 
arasında sayım kâğıtlarının, taşınması için sarfedilen 15 000 lira civarındaki meblâğ 
küçük addedilse dahi bunun için sarf edilen zaman ve bu sebeple işin gecikmesi 

61  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 4, Üçüncü Birleşim (21.2.1961) s.112-115. 
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keyfiyetleri mesele üzerine eğilmeyi icabettirecek değerdedir. Bu itibarla bundan 
sonra hakikaten randımanlı bir şekilde çalışmayı temin için müessesenin ihtiyaca 
kâfi gelecek derecede bir binaya kavuşturulması şarttır. Bunu temenni etmek için 
söz almış bulunuyorum. Sanayi sayımının 1964 senesinde yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı burada görüşüldüğü zaman İstatistik Ümum Müdürlüğünün henüz 
1955 nüfus sayımı neticelerinin işlenmediği resmen ifade edilmiştir. İstatistik Umum 
Müdürlüğünü rantabl bir şekilde çalışacak imkânlara sahip kılmak imkânı vardır. 
Fakat bütçeyi tetkik ettim. Buna ait bir kayda rastlıyamadım. Gelecek yıllarda bu 
hususta teşebbüse geçilmesini talep ve istirham ediyorum.” Sözleriyle kuruluşun 
binalar sorununa değindi.

Daha sonra Kurucu Meclis üyesi Hüseyin Otan söz alarak, “arkadaşlar, Modern 
devlet icraatında istatistiğin rolü malûm Devletin istatistiklere olan her çeşit 
ihtiyacına cevap vermek gayesiyle kurulmuş bulunan istatistik Genel Müdürlüğü 
halen kendilerinden beklenen fonksiyonu yapmak imkânına sahip bulunmamaktadır. 
Gayrimüsait şartlar ve mahdut imkânlar altında ve fakat takatinin üstünde bir 
çalışma ile Devlet dairelerinin istatistik ihtiyaçlarını karşılamak için istatistik Genel 
Müdürlüğünün azamî bir gayretle çalıştığı şüphesizdir. Ancak kendisine yeteri kadar 
kalifiye personel, bina ve makina ile ilgili imkânlar sağlanamadan bu daireden daha 
fazlasını beklemek realist bir görüş olmaz. Bu teşkilâttan daha geniş, daha sıhhatli 
ve daha faydalı istatistikî bilgileri istifadeye arz etmesini beklerken diğer taraftan 
halen içinde bulunduğu güçlüklerin giderilmesiyle ilgili ciddî tedbirlerin bir an 
evvel alınması ihmal edilmemelidir. Bu meyanda rasyonel bir çalışma imkânına 
kavuşabilmesi için yapılmakta bulunan binanın kısa zamanda hizmete açılarak 
umum müdürlüğün dağınıklıktan kurtarılmasını çok önemli saymaktayım. Kalifiye 
eleman yetersizliğinden doğan güçlükleri gidermek maksadiyle bu ders yılı başında 
Ankara’da İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı olarak açılmış bulunan 
İstatistik Enstitüsünün çok isabetli bir teşebbüs olduğuna şüphe yoktur. Bu teşebbüsü 
tahakkuk ettiren alâkalılara teşekkürü borç bilirim. Ancak yeteri kadar kalifiye eleman 
temininin nispeten uzun bir zamana mütevakkıf olduğunu göz önünde tutarak Genel 
Müdürlüğün bu gayeye ulaşıncaya kadar yabancı kalifiye elemanlardan istifade 
etmesini temenniye şayan bulurum. Devlet dairelerinin son yıllarda istatistiklere 
olan ihtiyacı süratle artmıştır. Bunun daha hızlı bir tempoda artmakta devam edeceği 
de şüphesizdir. Buna mukabil İstatistik Genel Müdürlüğünün bugünkü teşkilâtı ile 
ihtiyaçlara cevap verebileceğini zannetmiyorum. Bu geçen gün sanayi sayımının 
1964 e kalması hakkındaki kabul buyurduğunuz kanunla da sabit olmuştur. Bu 
itibarla Hükümetimizin İstatistik Genel Müdürlüğü bünyesini yeni şartlara uygun bir 
hale getirecek bir teşkilât Kanunu tasarısını mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda 
Meclise getirmesini temenni ederim. Mâruzâtım bundan ibarettir. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım.” Diyerek konuşmasınıı tamamladı.

 Kurucu Meclis üyesi Bahir Ersoy kürsüye gelerek, “Muhterem arkadaşlarım, 
İstatistik Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, arkadaşlarımın 
izhar ettikleri temennilere aynen katılıyorum. Bu temennilerin yanında ben de bir 
ricada bulunmak için söz almış bulunuyorum. Muhterem arkadaşlarım, hafızalarınızı 
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bundan 4 - 5 sene evvele doğru götürünüz. Sene 1958 ve hattâ 1957. Bu senelerde birçok 
fabrikalardan işçiler çıkartılıyordu. Şu hal münakaşalara sebebolmuştu. Hepiniz 
bunu gayet iyi hatırlarsınız, sanayi (tahsisen tekstil) işçilerinin işten çıkartılması ile 
ilgili idi. Salahiyetli makamlar işsizlik olmadığını ifade ederlerken, işçi sendikaları 
«İşsizlik vardır.» diyorlardı. Münakaşa inkişaf etmiş ve nihayet birtakım masum 
teşekküller kapatılmıştı. Bu neticede kötü idi. Üzücü idi. Eğer istatistik Umum 
Müdürlüğü bültenlerinde işçi giriş ve çıkışlarına da yer verilseydi umumî efkâra yalan 
söyleme politikası iflâs ederdi. Evet istatistik Umum Müdürlüğümüz çok müşkül 
şartlar altında çalışmaktadır. Memleket meseleleri üzerine tarafsız ışık tutacak bu 
müessesenin tereddütsüz ve rahat şartlar içinde çalışmaları temin edilmelidir. Şimdi 
ricamı arz ediyorum: İstatistik Umum Müdürlüğü bültenlerinde işsizlik meselesine 
de yer verilmelidir, işçi çıkartılması işi ilmin süzgecinden geçirilerek tesbit edilip 
umumî efkâra sunulmadığı müddetçe yukarda anlattığım münakaşalar geçmişte ve 
hattâ halde olduğu gibi istikbalde de olacaktır. Bu maksatla sizleri meşgul edip şu 
maruzatta bulundum. Bu meselenin programa alınmasını rica ederim.” Şeklinde 
görüşlerini dile getirdi.

 Hükümet adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Muharrem İhsan  Kızıloğlu 
kürsüye gelerek “Sayın Başkan ve arkadaşlarım, istatistik Umum Müdürlüğünün 
Devlet Bakanlığı bünyesi içinde bulunması dolayısiyle bunun üzerinde hassasiyetle 
duran arkadaşlara teşekkür ederim. Bütün gayretlerimizle bu hususta çalışmaktayız 
Hepinizin malûmu olduğu üzere istatistik bir memleketin ekonomik, sosyal, ziraî 
faaliyetler ve nüfus sayımı bakımından önemli bir müessesedir. Bu hususta sanayi 
sayımının 1964 yılına tehir edilmesi dolayısiyle kısaca malûmat arz etmiştim. Bu 
hususta tekrar sizleri rahatsız etmek istemiyorum. «Kara cümlesi olmıyan yolunu 
şaşırır.» sözüne müşabih, istatistiği olmıyan Devlet de kara cümlesi olmıyan gibi 
yolunu şaşırır. Teşkilâttaki arkadaşlar büyük bir randımanla çalışmaktadırlar. Bunun 
yanında evvelce getirilmiş mütehassısların tavsiyesi üzerine uzun zamana ihtiyaç 
gösteren çalışmaları daha kısa zamana erdirmek için etüdlerimiz vardır. Bu yolda 
çalışmaktayız. Yeniden uzmanlar getirmek için mukavele yaptık. Onlardan, âzami 
derecede istifade etmek yolundayız. Bu mevzu ile ilgili olarak memleketimize Dr. 
Ludwingi ve ICA dan diğer mütehassısları getirmiş bulunuyoruz. Yine memleket 
istatistiği ile ilgili olarak hariçte yetiştirilmek üzere tasnif mütehassısı olarak 3 
uzman ve 7 stajiyeri Amerikaya göndermiş bulunuyorum. Bundan ayrı olarak da 6 
öğrenci yabancı memleketlere tahsile gönderilmiştir. Orada istatistik işleri üzerinde 
yetişeceklerdir. İstatistik Umum Müdürlüğünün çalışması bugün bir programa dâhil 
edilmiş bulunmaktadır. Fakat buna rağmen istatistik Umum Müdürlüğüne gitmiş 
olan arkadaşlar görmüşlerdir ki durumları çok acıdır. Muhtelif binalar içerisinde 
yayılmış bulunan küçük apartman odalarında diz dize çalışan bu memur arkadaşların 
feragatli çalışmalarını şükranla karşılıyoruz. Bu daireyi şahsan bundan evvelki 
Bakanlığım sırasında ve ikinci defa da şimdi tetkik etmiş bulunuyorum. Çalışmalar 
çok ıztıraplıdır. Bu ıztıraba son vermek için elden gelen faaliyet sarf edilmiştir. 
Yapılmakta olan binanın üst katının bu sene bitirilerek büyük bir kısmın bu binaya 
nakli suretiyle personele daha rahat çalışma imkânı verilecektir. Halen üzerinde 
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çalışma yapılmakta olan mevzulardan, son nüfus sayımı, 20 ilde istatistikî mahiyette 
bilgi edinmek için mesken durumunun tesbiti, sosyal sigorta ve işçi problemleri ve 
çalışma metotları için de bu işlerin ihtisas konusu olduğu düşünülmüş ve elverişli 
personel yetiştirmek için de bütçe imkânları dâhilinde tedbirler alınmış bulunduğu 
temennilerinde bulunulmuştur. Arkadaşlara çok ileriye kadar giderek Hükümetçe 
gerekli tedbirlerin alınmış olduğunu arz ederim.” Sözleriyle eleştirilere cevap verdi.

Daha sonra, İstatistik Umum Müdürlüğü bütçesinin bölümlerinin okunmasına 
geçildi. - Personel giderleri I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 1 420 251 202 
Hizmetliler ücreti 3 249 000 ‘ 203 Geçici hizmetliler ücreti 963 500 204 Ecnebi 
uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 169 800 - l if B : 3 B. 
206 207 209 1.1 - Başka haklar 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 
zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 
34, 38 ve 39 uncu maddeleri ve 6122 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (G) fıkrası 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Dördüncü kısmı - Daire 
hizmetleri 403 Temsil giderleri 417 Çeşitli anket giderleri 418 Sayım giderleri 419 
Makina fişi ve mültigraf, foto ve sair malzeme satın alma giderleri 450 . Üniversite 
ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar 451 Yayın giderleri 452 
4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yollukları 
ile başka her çeşit giderleri 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
21 Lira 22 500 1 500 300 500 301 303 304 305 306 307 308 309 Üçüncü kısım 
-Yönetim giderleri Merkez daireleri büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler posta, 
telgraf ve telefon ücret ve giderleri Kira bedeli Giyecekler Yolluklar 4598 sayılı 
Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Taşıt giderleri 345 000 20 
000 110 000 390 000 30 000 273 000 25 000 15 000 o 700 4 113 000 000 001 
130 000 7 407 500 500 150 000 1961 O : 2 B. Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen 
yıl borçları 502 Eski yıllar borçları Altıncı kısım - Yardımlar 653 istatistik Genel 
Müdürlüğü memur ve hizmetlilerine verilecek öğle yemeklerinde sarf edilmek üzere 
Yatırımlar I - Onarmalar 7.11 Makina, alet ve malzeme onarımı II Lira 63 745 10 
000 751 Satın alma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri satın alınacak makina, alet ve 
malzeme 750 000” 

BAŞKAN — Bölümlerin okunması bittikten sonra istatistik Umum Müdürlüğü 
bütçesi oylamaya geçildi ve kabul edildi.

h- Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi62 
Başkan Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi görüşmelerini başlıyoruz. Kurucu Meclis 

üyesi Salim Hazerdağlı söz alarak, “Diyanet İşleri Reisliği bütçesi münasebetiyle 
söz almış olmakla, peşinen arz edeyim ki, din istismarcılığı yapmıyacağım, kadro 
istemiyeceğim, sadece bu mevzuda tanzim edici, yapıcı temennilerde bulunacağım. 
Cemiyetimizin yüzde 99 buçuğunun meselesi olan din, Diyanet İşleri mevzuu Kurucu 
Mecliste konuşulmıyacakta hangi mecliste konuşulacaktır. Çünkü Kurucu Meclis 
hiçbir partinin malı değildir. Çünkü cemiyetimiz bir revizyondan geçmektedir. 

62  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 4, Üçüncü Birleşim (21.2.1961) 115-133.
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Yine, çünkü bu meclis bir iktidar peşinde değildir. O halde din gibi kutsal, hassas, 
ve vicdanları baskı altında tutan bu mesele hangi mecliste konuşulacaktır? Gelecek 
iktidarlarca, din istismarcılığı korkusiyle belki bu meseleyi rahatça genişliğine ve 
derinliğine konuşmak, müzakere etmek imkânını bulamıyacaklar. Diyeceksiniz 
ki, bu mesele bir Anayasa meselesidir orada konuşulsun. Arkadaşlar, ben burada 
Diyanet İşleri bütçesi münasebetiyle Anayasada kabul edilen lâiklik prensibinin 
yanında bir Teşkilât Kanununun getirilmesini istediğim için bütçe mevzuatında 
konuşma mecburiyetindeyim. Arkadaşlar, tarihe bir göz atacak olursak, mazide 
din istismarcıları Türk Devletini birkaç defa batırmışlardır. Bu acıların tesirleridir 
ki, bir iktidar gelmiş, din Devletten ayrıdır, prensibini kabul etmiştir. Arkadan 
bir iktidar gelmiş, bu din Devletten ayrıdır prensibiyle yetinmiyerek bir de millî 
selâmet kanunları adı altında üstelik dini siyasete alet edersen şöyle cezalanırsın, 
böyle cezalanırsın diye birtakım kanunlar dahi çıkarmıştır. Fakat bundan sonra 
bu iktidar bu Millî Selâmet Kanununu siper ederek, onun arkasına gizlenerek dini 
siyasete alet etmiş ve dindar vicdanlara gizlice bu siperin arkasından elini uzatarak 
mukaddes hisleri istismar etmiş ve dindar vicdanların Allah duygusunu kalbinden 
alıp sokak politikasına alet etmek istemiştir. Daha ne yapmıştır, radyoda mevlût 
okutuyorum bahanesiyle lehine mümayişler yaptırmış ve Vatan Cephesi ocaklarına 
(Tulü ömürle müzdat eylesin) diye dualar ettirmiş, hâsılı din istismarcılığını katmerli 
şekilde yapmştır. Kabahat dua edende değil, ettirende kabahat, nizamsızlıkta. Ben 
bu nizamsızlığın acısını terennüm etmek istiyorum. Arkadaşlar Anayasada yeralmış 
ve alacak olan din Devletten ayrıdır prensibi kâfi değildir. Bir işin ihmalinden imâli 
evlâdır kaidesini göz önünde tutarsak bu meseleyi din mevzuunu tanzim edici bir 
hüviyetle ortaya çıkmanız iktiza etmektedir. Garp demokrasileri bu meseleyi epey 
müddetler evvel hal etmişlerdir. Cemaat usulü, Muhtariyet usulü gibi birtakım 
şekillerle bu meseleyi Devletten ayırmışlardır. Acıdır, fakat söyliyeceğim, bugün 
din adamlarımızın bir kısmı ki, ekseriyetinin kifayetsiz olmaları sebebiyle, hemen 
muhtariyet verilmesi mümkün değildir. Bunu kabul ediyorum. Ancak yeni Anayasa 
yapılırken Kurucu Meclis olarak dinde muhtariyet deyin, cemaat deyin, ne derseniz 
deyin bir çekirdek ekelim ve din kendi kendini idare etsin yolunda bir adım atalım. 
Bu çekirdek büyüyüp gelişirse dinde muhtariyet usulünü kabul edelim. Gelişmezse 
vermiyelim ama bu gelişme uzun seneler, on senede, on beş senede olurmuş zararı 
yok, yeni yapılan Anayasada bir pencere açalım. Bu pencereden akan ziyanın ışığı 
altında din müessesemizi muhtariyete doğru tanzimliydim. Tâki rüşdünü ispat etmiş, 
olsun. Zaman olsun onun müstakil radyo istasyonu olsun, kendi radyosundan millete 
vaiz ve nasihat eylesin. Ne yaparsa yapsın. Arkadaşlar, artan nüfusumuz göz önüna 
alınırsa cemiyetimiz gelişiyor, bu memleketin yarın din adamına ve mabetlere 
ihtiyacı olacak. Bunu her zaman Devlet muntazaman karşılayamazsa bir iktidar dini 
himaye etmiş, diğeri ihmal etmiş olacaktır. Bugün dindar vatandaşların mabetlere 
vakıf yapmak meselesi dahi mümkün değildir. Medenî Kanundaki tesis hükümleri 
bunu halle kâfi değildir. Bundan başka dine muhtariyet tanınırsa hem din, hem 
Devlet kurtulmuş olacaktır. Dinde kuvvetli bir merkeziyet idaresi kurulmamışsa bir 
nevi parazitler, dini menfaatle alet eden tarikat namı altında teşekküller doğacaktır 
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veya yaşıyacaktır. Tıpkı Devletin zayıf kaldığı yerlerde birtakım feodal teşekküllerin 
doğmuş olması gibi. Eğer merkezde kuvvetli bir otorite kurulursa birçok derme çatma 
tarikat namı altındaki parazitler ortadan kalkacaktır. Devlet bu tarikat namı altındaki 
teşekküllere el attığı zaman bir vayveylâ koymaktadır. Halbuki kendisinden gayrı 
din, merkeziyetçi sistem olarak, bunlara hayat tanımazsa o vakit Devlet bu belâdan 
kurtulmuş olacaktır. Anayasada din devletten ayrıdır prensibi din istismarcılığını 
önliyemez kanaatindeyim. Çünkü merdiven iktidarın elinde oldukça siz araya ne kadar 
müeyyide namı altında duvar çekerseniz çekiniz, iktidar merdiveni kurarak gizlice 
öbür tarafa elini uzatacaktır. Eğer duvarın öbür tarafında olan din müessesesi muhtar 
olursa elini bana uzatma diye istismarcılığı kovabilir. Aksi takdirde istismarcılığın 
ceza müeyyideleriyle önünü almak mümkün değildir. Ben kurucu Meclis olarak 
bu meselenin yapıcı, tanzim edici bir Teşkilât Kanunu halinde görüşülmesini ve 
Hükümetin bu yolda hazırlıyacağı bir kanunu Anayasa görüşülürken getirmesini rica 
ederim. Sözlerim bundan ibaret hürmetlerimle.” sözleriyle görüşlerini dile getirdi.

Kuruluşun bütçesi hakkında Kurucu Meclis üyesi Özfakih Fakih söz alarak, 
“Muhterem arkadaşlarım, yalnız siyasî tarihimizde değil insanlık ve dünya tarihinde 
din işleri uzun süren mücadelerden sonra halledilmiş bir konudur. 500 sene evvelisi 
dünya milletleri dinle mücadele etmişler, din adamlarının Devlet otoritesini 
ele almasını önlemişlerdir. Bu tarzda senelerce çalışılmış ve yapılan mücadele 
neticesindedir ki, bugünkü hale gelmiştir. Diğer taraftan elde edilmiş olan bu netice 
Fransa’da yapılmış olan lâyiklik prensibinin dünya memleketlerine geçmesine 
sebebolmuştur. 329, 429, 430 numaralı kanunlarla Şer’iye Vekâleti kaldırılmış onun 
yerine Diyanet İşleri Umum Müdürlüğü ikame edilmiştir. Din tedrisatı Tevhidi 
Tedrisat Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının emrine verilmiştir. Yakın tarihimizde, 
siyasî tarihimizde din adamlarının siyasî işlere karışmış olduğunu isim bahsetmek 
suretiyle söylemek istiyorum. 31 Mart vakası, Menemen hâdisesi. Bunları bir 
tarafa bırakalım 10 sene içerisinde dinin siyasete nasıl alet edilmiş olduğunu ve 
bunun neticesi olarak 10 sene içerisinde dinsiz olarak, imansız olarak bize ehlisalip 
diyenler, Diyanet İşlerini tamamiyle siyasî bir silâh olarak, alet olarak kullandılar. 
Bunun günahı kimden gelmektedir? Dinî bünyeden mi, dinî tedrisattan mı? Dinin 
bünyesinden gelmemektedir. Ben inanıyorum ki, insanlar ve milletler dinden 
vazgeçemezler. O halde, bunu bir müessese olarak yaşatmak ve insanlara tesir ederek, 
daha dürüst yaşamalarını mümkün kılmak lâzımdır. Bu müesseseyi insan hayatına 
müessir olacak bir şekilde yaşatmak bizim başlıca vazifelerimizden olmalıdır. İrtica 
millet hayatında zararlı bir unsurdur. İrtica bir vasat bulduğu takdirde derhal meydana 
çıkar. Bundan sakınmanın tek yolu, bu gibi hareketleri kontrol altına almaktır. Bunun 
için de, dinî tedrisatı bir esasa bağlamak lâzımdır. İrticai fikirleri taşıyanlar, köy köy, 
şehir şehir dolaşırlar. Onların fena tesirlerini önlemek için, normal tahsil görmüş, 
şahsiyet sahibi hocaları vazifelendirmek lâzımdır. Biz gereği gibi dinî tedrisata tâbi 
tutulmadık. Hususi ders almıyanlar pek birşey bilmez. Hiç olmazsa bizden sonra 
gelecek nesillere bu dinî tedrisatı verelim. Bu tedrisatın Millî Eğitim Bakanlığından 
alınıp Diyanet işlerine bir muhtar müessese olarak verilmesi, bu vazifenin ona tevdi 
edilmesi lâzımdır. Zannediyorum, böylece hal çaresi bulunmuş olacaktır. Vaktiyle 
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bunlar muhtar bir üniversite halinde iken gelir kaynakları vakıflarla birleştirilmişti. 
Bir tecrübe yapılmış, fakat olmamıştır. Ayrı bir müessese olarak kalmış, fakat bu da 
otuz seneden beri bir ferahlık yaratmamıştır. Bugün Başbakanlığa bağlı bir müessese 
olan Diyanet İşleri Riyasetini Vakıflarla birleştirdiğimiz takdirde kendi kaynaklariyle 
idare edilen bir müessese olduğu takdirde tamamen politika dışında kalacaktır. 
Mazide çektiğimiz sıkıntıları kardeşlerimiz yine çekeceklerdir. Milletlerin iyiliği 
kara sakallıların değil nurlu sakallıların gölgesinde yürüyen iman ordularındadır. 
Böyle ordulara sahibolduğumuz takdirde selâmet yolu açık demektir. Diyanet işleri 
bütçesini tetkik ettim 45 milyon küsur liradır. Otuz milyon olduğumuza göre şöyle bir 
hesap yaptım insan başına 150 kuruş isabet ediyor. Bu çok az bir miktar arkadaşlar. 
Ve bu alâkasızlığın bir timsalidir arkadaşlar. Bütçenin biraz fazla olarak kabulünü 
rica ederim arkadaşlar.” Diyerek görüşlerini ve bütçenin artırılmasını istedi.

Kurucu Meclis üyesi Celal Sungur söz aldı, “Muhterem arkadaşlar, ben evvelâ 
Diyanet İşleri Başkanlığının şimdiye kadar uğramış olduğu ihmalden bahsedeceğim. 
Diyanet İşleri Başkanlığı hakikaten ihmal edilmiştir. Memlekette bir irtica vardır, 
bu katidir. irtica ile en iyi mücadele milleti aydınlatmak ile olur. Ancak, Diyanet 
İşleri Başkanlığı bu vazifeyi yapacak kudrette yeteri kadar elemana sahip değildir. 
Diyanet İşlerinin Teşkilât Kanunu meselesi vardır, ilk Teşkilât Kanunu 1924 yılında 
yapılmıştır. 1950 yılında bâzı, ufak tefek ilâveler olmuş, o günden beri aynı şelkilde 
devam ettirilmiştir. Arkadaşlar, hâlâ o Teşkilât Kanununda yazılı kadrolarla ve 
maaşlarla Diyanet İşleri elemanları çalıştırılmaktadır. Tasavvur buyurun, aradan (bu 
kadar yıl geçtiği halde, bu kadrolar olduğu gibi kalmıştır, bugünün hayat şartlarında bir 
şey ifade etmemektedir. Yıllar yılı ihmal edilmiş bulunan ve bugüne gelmiş bulunan 
bu teşkilâta, Millî Birlik Hükümeti ihtilâli müitaakıp el atmış bulunmaktadır. Teşkilât 
çok kıymetli elemanlarla takviye edilmiştir. Ancak, bu feragatli elemanlar, hiçbir 
karşılık beklemeden, aldıkları cüz’i ücretle bu memleketin dinî için çalışmaktadırlar. 
Yalnız, muhterem arkadaşlar, tasavvur edin, bir hademe, bir Meclis hademesi 500 
- 600 lira alırken, bir daktilo, İktisadî Devlet Teşekküllerinde 1 500 - 2 000 lira 
maaş alırken, (yok öyle şey, sesleri) var var, Devlet Demiryollarında Safa Yalçuk’un 
daktilosu alıyordu, bunu biliyorum; vaziyet böyle iken siz imam - hatiplere 200 - 
300 lira para verirseniz tabiî bunun sonu irticadır arkadaşlar. Evvelâ bunları tatmin 
edeceksiniz. O zaman irticanın hortlaması da tarihe karışır. Onun için vekil bey 
Teşkilât Kanununu getirsin de bu müessese uçurtulsun. Bir de Diyanet İşlerinin dinî 
mevzularda sorulara cevap verecek bir müessese haline getirilmesi lâzımdır. Acaba 
vekil bey ne düşünüyor bu mevzuda ? Bir mevzu da neşriyattır; bana göre irticaın 
önüne sağlam neşriyatla geçilir. Bugün Anadolu ne idüğü belirsiz neşriyatla doludur. 
Biz bunları kontrol altına almalıyız ve Anadolu’ya yollamalıyız ki bu memleket de 
hurafelerden kurtulsun… Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Burhan Akdağ söz aldı “Muhterem arkadaşlar, ben Yüksek 
Heyetinizden bâzı temennilerde bulunmak için söz aldım. Bu aynı zamanda bizim 
mıntıkamızın dertlerinden biridir. Malûm olduğu üzere dinler, bir cemiyeti ayakta 
tutan bir inanç kaynağıdır. Atatürk hakikî Müslümanlığı ikendi bünyesinde bulabilmek 
için mevcut inkılâpları gençliğe benimsetmiş, bilhassa gençlik, Atatürk’ün emaneti 
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olan inkılâplar uğruna ölmesini bilmiştir. Ancak, geçen devirde, dini ekol haline 
getirmekte gecikilmiştir. Benim şahsî inancım budur. 1950 senesinde Şemsettin 
Günaltay Başbakan iken, dini ekol haline getirmek için, din hocalarını mektepten 
yetiştirmek için çalışmıştır. Fakat, ondan sonra gelen Demokrat Parti idaresi 10 
yıllık iktidar devri içinde, bu müesseseyi, inkılâpları yıkmak için alet etmeye elinden 
geldiği kadar çalışmış, dini siyasete alet etmiş, nihayet bunun hesabını Yassıada’da 
vermek mecburiyetinde bırakılmıştır. Şimdi orada, devirlerinin hesabını vermekle 
meşguldürler. Arkadaşlarım, bu devirde Millî İnkılâp Hükümetinin çok hassas olması 
lâzımdır. Çünkü zaman zaman irtica baş kaldırmaktadır. Biliyorsunuz daha dün, bir 
cenaze töreni sırasında, dini politikaya alet eden bâzı cahiller, hakikî din adamlarının 
asla kabul edemiyeceği bir şekilde hareketlere kalkışmışlar, mukaddes cami 
içinde yapılması lâzım gelen dini merasimi sokağa dökmekten çekinmemişlerdir. 
Bu hareketler, lâikliğe tamamiyle aykırıdır. Millî İnkılâp Hükümetinin zoru ile 
köşelerine çekilmiş, fırsat kollamaktadırlar. Ama bu şahısların ilerde bir revizyona 
tâbi tutulması, Devlet kontrolü altında bulundurulması şarttır. Bunun için de bir sebep 
ortaya atıyorum. Çünkü her köy hocası köyün kuvvetlisi tarafından daima istismar 
edilir. Adam yedirir, içirir vaazettirir ve söyletir. Bu mahzuru ortadan kaldırmak için 
bu adamların Devlet bütçesine alınmaları lâzımdır. Bu şekilde bu mahzur da ortadan 
kalkmış olacaktır. şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Kurucu Meclis üyesi Mehmet Göker söz alarak, “Benden evvel konuşan 
hatip arkadaşlarımız Bütçe Encümeninin hazırladığı rapordan bahsettiler. Ahmet 
Yıldız tarafından hazırlanan bu rapor çok esaslı ve güzel hazırlanmış bir rapordur. 
Bu raporun bir paragrafında; memur durumunun çok kifayetsiz olduğundan, 
kütüphanenin çok fakir olduğundan İslâm Ansiklopedisinin bile olmadığından ve 
daha bâzı noksanlıklardan bahsediyor. Bu bakımdan bizim hissettiğimiz zaruretleri 
çok kıymetli Ahmet Yıldız arkadaşımız ve Sayın Bütçe Komisyonu üyeleri burada 
izah etmişlerdir. Diyanet İşlerine tahsis edilen para tutarı bir evvelki yıla göre 6 milyon 
lira fazladır. Fakat bu tahsisat da muhakkak ki çok azdır. Millî Birlik Hükümetimizin 
ileride bu tahsisatı artırması temenni olunur. Yine benden evvelki arkadaşlarım 
temas ettiler, bu arada Celâl Sungur arkadaşımız da radyoda dinî neşriyat yapılsın 
dediklerinde arkadaşlarımızdan bir kısmı itiraz eder şekilde sesler çıkardılar. Olabilir. 
Ancak demokrasimizin tarifi bir halk hâkimiyeti olduğuna göre ve nüfusumuzun % 
99,5 unu teşkil eden islâm topluluğu için radyoda hiç olmazsa muayyen günlerde 
dinî neşriyat yapmak zarureti vardır. Ezcümle Ramazan günlerinde, 5 dakika Kuran 
okutup, sonunda Kuranı Kerimin Türkçesinin verilmesi, izahının yapılması kadar 
tabiî bir şey olamaz. Bilhassa bizim neslimiz dinî tedrisat görmemişlerdir. Hususi 
ders alanlara az çok din hakkında malûmat verilmiştir. Maalesef bu da çok zayıftır. 
Hiç olmazsa bizim yardımımızla çocuklarımızın din terbiyesi alabilmesi için 
radyodan olsun istifade etmemiz lâzımdır. Bu mevzu ürkülecek, irkilecek bir mevzu 
değildir, konuşalım, üzerinde duralım, arkadaşlar. Memleketimizin realitesi bu. Bu 
bakımdan Millî inkılâp Hükümetinin dikkatini çekmek isterim. Hükümete bir külfet 
yüklemeden akşamları Kuranı Kerim okutulabilir. Bunu temenni etmekteyiz. Bir gün 
radyoda spiker, dinleyicilerinden özür dileyerek söze başladı. Dinleyicilerin çoktan 
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beri istediği, bilmem kimin plâğını Amerika’dan nihayet getirtmişler. Gecikme 
olmuş, özür dilermiş, şu anda dinleyicilerine sunmak imkânını bulmuşmuş. Bu 
sadece okuyup yazma bilen birkaç kendini bilmezin isteğine bir karşılıktır. Ancak, 
radyodan dinî yayınlar da istiyen büyük gruplar da vardır. Dinî neşriyat bakımından 
radyodan, muayyen dinî mevzularda vaiz verilmeli, ayrıca Kuranı Kerim okumalı, 
sonra Türkçeye çevrilerek okunmalı, izah edilmeli. Muayyen günlerde mevlit bile 
okunmalı, bu bir zarurettir, bizim realitemizin icabıdır. Hepinizi hürmetlerimle 
selâmlarım.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi  Rauf İnan söz aldı “Sayın arkadaşlarım; dünkü konuşmama 
başladığım gibi bugün aynı konudan bağlıyacağım. Bir memlekette bir inkılâp 
oluşu o memlekette hayatın, görüşlerin ve düşünüşlerin değişmesi demektir. 
Müesseselerin yeniden gözden geçirilmesi ve bu gözden geçirme esnasında değerlerin 
değersizlerden, gerçeklerin gerçek okuyanlardan, rasyonelin irrasyonellikten 
ayrılması demektir. Dün bize bu vaadi Maliye Vekili vergiler üzerinde verdiler. Bunu 
elbette geleneklerden kurtularak maaşlar üzerinde de yapacaklardır. Memlekette 
birçok müesseseler üzerinde yapacaklardır. Yine Diyanet işlerinde bunun yapılması 
lâzımdır. Verilen 6 milyonluk bütçe buna kısmen el atıldığını gösteriyor. Büyük 
kısmı maaşlara aittir. Üniversite ve yüksek okullardaki öğrencilere burs olarak 
25 bin lira gibi iki misli bir para konmuştur. Satınalma ve başka giderler karşılığı 
32 bin iken 370 bine çıkarılmıştır. Memur ve hayrat hademesine kurs giderleri 
olarak: 250 bin lira yeniden konmuştur. Zannederim bunlar sadece bir rakam 
olarak veyahut da bâzı ücretleri artırmak şeklinde olursa bu bir gözden geçirme 
değildir. Bunun Diyanet işleri fonksiyonundan olması lâzımdır. Diyanet işleri 
fonksiyonundan olarak yapılmış bir gözden geçirme milletimizin yaşaması, yüksek 
seviyede yaşaması ve kabiliyetini artırması için şarttır. Hattâ bu yalnız milletimiz 
için değil, asırlardır kapalı hayat görüşü içinde yaşamış ve geleceğini milletimizin 
hayat görüşüne bağlamış milletler için de bir örnek olacaktır. Diyanet işlerinin 
fonksiyonunu devam ettirmesini gerekli kılan bir sebebolarak da, gazetelerde de 
okuduğumuz bir olayı zikretmeden geçemiyeceğim. Birkaç fesatçı kendi isteklerini 
bir kütleye kabul ettirmek için bir vakayı fırsat bilerek derhal tekbir seslerini bir 
alet olarak kullanabiliyorlar ve maalesef memlekette yüksek seviyeli tarihimizde, 
birkaç yüz yıllık tarihimizde bir rakkas gibi ileri, geri gidip gelip durmuştur. Asırlar 
boyunca sürüp gelen Yeniçeri ayaklanmaları, Kabakçı Mustafa, Patrona Halil, 31 
Mart vakası ve nihayet Yassıada sakinlerinin durumları. Bunların hepsi; kuvvetlerini 
dinden alma yoluna gitmişlerdir. Gericiler, her devirde dinî kisveye bürünmüşlerdir. 
Bu niçin böyle oluyor! Her dinde olduğu gibi, bilhassa İslâm dininin de bir şekil, 
bir de ruh tarafı vardır ve daha çok din adamları şekil üzerinde durmak istemişler, 
bunda menfaat görmüşlerdir. Halbukî dinîn ruh ve fikir tarafı üzerinde durulmalı, 
etüd edilmelidir. Gericiler, kolaylıkla emellerini tahakkuk ettirebilmek için dinin 
siperine girmeye imkân bulmuşlardır. İslâm dini uhrevi bir din değildir. Bir ahret 
dini değildir, Aslında müslümanlık en son ve en mütekâmil, en dünyevi, bir hayat 
dinidir. Kültür dinidir, eğitim dindir. Dünyanın fikir ve kurucu sistemleri içinde en 
müsamahakâr görüşlü olan bir dinidir. Dinimizin esasları Kuranı Kerimde vardır. 
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Kuranı Kerim en kuvvetli açıklamalarda bulunmuştur. İbadetten çok iyi ahlâka 
önem vermiştir. Peygamberimiz Kuranı Kerimin ışığı altında ahlâkın temellerini 
kurmuştur. Kurduğu bu ahlâk sistemi asırlar boyunca milyonlarca insana rehberlik 
etmiştir. İslâm dini bir eğitim, bir hayat, bir gelenekler sistemidir, Hükümet bir terbiye 
müessesesi olarak bundan istifade edebilir, halkın eğitimi bakımından. Aslında 
hutbeler, vaizler geniş bir halk eğitimidir. Fakat bugün görüyoruz ki, bu hutbeler ve 
vaizlerde çok defa İslâm dininin esasını teşkil eden enginlik yoktur. Sathilik vardır. 
İnsan bunun sebebini Sayın Yıldız’ın raporunda açıkça görüyor.. Müftülerin % 90 ı 
ilkokul mezunu, 7 si ortaokul mezunu, 9 u lise mezunu 64 ü ancak yüksek okul 
muadili tahsil görmüş. Bu böyle olunca vaiz ve hatiplerin durumu belli oluyor. Bu 
seviyede olan insanlar bu dinin felsefesini nasıl büyük kütlelere öğretecekler. Birkaç 
misal vereyim; buraya 225 kilometre mesafede bir kaza merkezinde bir müftü vaiz 
veriyor. Onun karşısında yüzlerce insan ondan fikir alacaklar. O onlara nelerden 
bahsediyor biliyor musunuz?.. Allaha küfür edenlerin öldürülmeleri farzmış, 
peygambere küfür edenlerin katli caizmiş. Bunları halka söylüyor. Daha geçen yıllar 
bu sıralarda Konya’da bir hoca dünyanın yuvarlak olmadığını söylüyordu. Ankara’ya 
yakın bir yerde camilerden birinde hoca; senede beş gece mübarek gecelerdir. 
Bu gecelerde sabaha kadar ağlamak lâzımdır. İslâm dini ağlamak dini değildir. 
Hattâ İslâm dini ibadet dini de değildir. İslâm dini bir görüş, tefekkür, bir kültür 
dinidir. Hattâ bir şeye daha dikkatinizi çekerim. Radyodaki konuşmalar da bir dinî 
konuşma değildir ve seviyeli değildir. Radyodaki bu konuşmaları sizler eminim ki, 
dinlemiyorsunuz, bu sırada radyolarınızı kapatıyorsunuz. Dinliyenler de hiçbir şey 
anlamıyorlar. Yok elin orucu, dilin orucu, gözün orucu. Bunlar değildir İslâm dini. 
Bugün İslâm memleketlerinin geri kalmalarının sebeplerinden birisi de din hudutları 
içinde bağlanıp kalmaları ve yerlerinde sayıp asıl olan tefekkürü, kültürü gözden 
kaçırmalarıdır. Aslında okumayı ilk halleden din müslümanlıktır. Çalışmayı, çok 
çalışmayı emreden din gene müslümanlıktır. Bunun için, müslümanlar, herkesten 
çok çalışmak mecburiyetindedirler.

Tarih boyunca, dini siper ederek ileri ile mücadele edenler, hep şekil yönünden 
hareket etmişlerdir. Esasen din adamları arasında mücadele de bu şekil ve ruh meselesi 
ön plândadır. Memlekette üniversite kurdurmak gibi büyük işe girişen Hoca Tahsin 
Efendi, yüksek seviyede bir ilim adamı idi, fizik denemeleri yapması, şekil üzerinde 
duran hebaları kızdırmış ve üniversitenin kapanmasına kadar gitmiştir. Bu yüzden 
senelerce bu memleket üniversitesiz kalmıştır. 1755 te yazılmış olan Marifetnamede 
Darvin’in 25 yıl sonra ortaya attığı nazariye vardı. Darvin bu kitabı okumuş olması 
lâzım. Darvinden 25 yıl önce neşredilmiş olan bir eserdir. Şu halde bu tezatlar nedir? 
Bu ileri görüş, bu geri görüş. Hep, şekil ve ruhun çarpışması. İbni Batuta bundan 6 
asır önce Türkiye’ye gelirken Kayseri’de Ertana Beyini ziyaret etmiş, beyin hatunu 
da bulunmuştur. İznik’te Orhan Gazi’yi ziyaret etmiş, hatunu da berabermiş San’m 
bundan takdirle, tazimle bahsederken bu gün bile kadın meselesini halletmiş değiliz. 
Diyanet İşleri Başkanlığının bütün çalışmaları İslâm dininin hayatiliği, dünyeviliği 
ve kültürel yönünü memlekette gerçekleştirmek istikametini alması bu memleket için 
şarttır. Bu yalnız bizim için değil, dünyada üç millet diğerleri üzerinde nüfuz sahibidir. 
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Bunlardan ikisi parası, silâhı ve füzeleriyledir. Ama diğeri tarihi sayesindedir. 
Tarihi sayesinde iki kıta üzerinde bir kuruş harcamadan tesir sahibi olan millet 
Türk Milletidir. Avrupa’nın ve Asya’nın bütün milletleri İslâm olsun olmasın bütün 
örneklerini Türklerden alıyorlar. Türk Milletinin her ileri hareketi onlar tarafından 
derhal benimseniyor. Çeşitli milletlere bizim inkılâplarımız ışık tutmakta onlara 
önderlik etmektedir. Benim hulâsa olarak tekliflerim şudur İmam - Hatip okulları 
mezunları varken ilkokul mezunu olmıyanlara veya olanlara müftülük verilemez. 
İmam - Hatip okulu mezunlarında uyanık bir kültür ve eğitim görüşü görüyorum. Bu 
iş bunların hakkıdır. Bir de lise derecesinde tahsili olmıyanlara vaizlik verilmemesi 
lâzımdır. Eğitimci yetiştirilmesi mevzuunda büyük bir kütle hazırdır kanaatimce. Bu 
büyük kütleyi hazırlamak ve bunda münevver emekliler içindeki dindar tiplerden 
faydalanmak mümkündür. Bunlar milleti uyaracak kabiliyet ve kudrettedirler. Ayrıca 
oto didaktalar, yani kendi kendine vaiz için kurslar açılması hususunda bütçede 
gördüğüm bir fasla işaret edeyim. Bendeniz halk sağlığı için açılan kurslarda bizzat 
vazife aldım. Buraya devam edenleri kültür, eğitim bakımından kendimize bağlı 
kimseler gördüm. Sayın Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun, kendisi şimdi burada mı, 
değil mi göremiyorum. Türk münevverinin 30 yıl evvel yaptığı ilham ve telkini biz 
de kendi kendimize yapmak zorundayız. Sözlerimi uzattığım için özür diler hepinizi 
hürmetle selâmlarım.” Diyerek görüşlerini dile getirdi.

Kurucu Meclis üyesi Necip San konu hakkında söz alarak, “Sayın arkadaşlarım. 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde söz alan bir temsilci çok şey söyliyebilir. 
Meselâ: — Divanet İşleri Başkanlığı sadece İslâm dini başkanlığı olmasın, Türk 
vatandaşlarından büyücek gruplar teşkil eden her din salikinîn de dinî mercii olsun 
denilebilir. — Keza bütün İslâmî mezheplerin temsiline imkân verilen Müslüman 
Türkler arasında din yolu ile daha sıkı yaklaşma bağlansın diyebilir. — İleri kültürlü din 
adamları yetiştirilmek suretiyle din istismarcılığı din adamları yolu ile önlensin denir. 
— Dinî tedrisat mevzuu ele alınarak bunun faidelerinden bahsedilebilir. Meselâ her 
şeyden sarfı nazar vatandaşı dinî tedrisat ve telkinlerle suç işlemekten alıkoyma, millî 
birlik ruhunu sağlama faidelerinden bahsolunabilir. Fakat Sayın arkadaşlarım bunlar 
biraz evvel, Çöker arkadaşımın bahsettiği gibi Bütçe Komisyonunda derinlemesine 
eme ve genişlemesine görüşüldü. Komisyonun raporuna da geçti. Onun için bunlara 
uzun boylu tekrar temas etmek niyetinde değilim. Söz alışımın asıl sebebi; din 
istismarcılığının önlenmesi için yapılmasını gerekli gördüğüm  güm bâzı hususların 
Diyanet İşleri Başkanlığından ve ilgili bâzı bakanlıklardın ricada bulunmaktır. Bu 
ricama sebebolan durum şu: Sayın arkadaşlarım; bugün memlekette din istismarcılığı 
sinsi ve gizli bir şekilde fakat çok tehlikeli olarak devam ediyor. Nurculuk, ticanilik 
gibi hepimizin bildiği teşekküllerden sarfı nazar, şirket ve saire adı altında teşekküller 
var. Bu din istismarcılığını önlemekle görevli bellibaşlı mercilerimi şunlardır : Başta 
Diyanet İşleri Başkanlığı buna imkân vermemekle görevli bir makam olması lâzım. 
Başkanlığın gözünden kaçan veya kulağına gelmiyen hâdiseler karşısında görevli olan 
makam da İçişleri Bakanlığıdır. Nihayet kaza mercilerine intikal eden meselelerde 
de mahkemeler, Adalet Bakanlığı işe müdahale ediyor. Fakat Sayın arkadaşlarım, 
halen kanunlarımızın kısmen kifayetsizliği ve kısmen de biraz evvel saydığım üç 
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makamın koordineli çalışamamasından dolayı tedbirler asla müessir olamıyor. Şöyle 
ki: Karşımıza Nurcu diye bir kütle çıkıyor. Dini birçok emellerine âlet ediyorlar. 
Hayatlarını bu yolla kazanmaya çalışıyorlar. Dine hizmet ediyoruz diye, keselerini 
dolduruyorlar. Kitaplar yazıp binlerce, yüz binlerce satıyorlar, Bu yolla milyonlar 
kazanan var. Çeşitli maksatlarına ulaşmak istiyenler var. Bugünkü mevzuatımızla 
buna karşı tedbir alınamıyor, yapılanlar önlenemiyor. Sebep şu: Diyanet işlerinin 
kendi elemanları bu işleri görmesine, bu çeşit insanların hareketlerini önlemesine 
kâfi gelmiyor. Ayrıca, bu gibi işleri Diyanet İşleri Başkanlığı vazifeleri arasında sayı 
artmıştır. Bu işleri polise bırakmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığının nokta-i nazarına 
aykırı olan bir hususu camide vaiz kürsüsünden vaizlerden biri, hatiplerden biri ifade 
etse, birşey yapacak durumda değildir. Bunu polise bırakmak mecburiyetindedir. Bu 
gibi, Diyanet İşlerinin nokta-i nazarına aykırı fikri olan âizi Diyanet İşleri Reisliği 
kürsüden aşağı indirmeye salahiyetli olmalı, buna imkân verilmelidir. Polise gelince; 
polis yazılmış olan bir kitabı eğer durum sıkışıksa evvelâ kanunun verdiği imkândan 
faydalanarak toplattırıyor, ondan sonra sahibini adliyeye teslim ediyor. Adliye kitabı 
Diyanet İşlerine gönderiyor. Diyanet İşleri müşavere heyetine yolluyor, bu müşavere 
heyeti de bugünkü anlayışda nurculuğun bir tarikat olmadığını, o kitabın onu yaymak 
için uğraştığını ve dine aykırı olmadığını beyan ederek bir rapor veriyor. Mahkeme 
eli kolu bağlı ve hâkimlerimiz inanmadıkları halde beraat kararı veriyor. Bu şekildeki 
beraat kararları din istismarcılığı yapan yüzlerce kişinin elinde memleketi dolaşıyor. 
Ve bunlar birbirlerine ulaştırılıyor. Nerede bir hâdise olursa bu vesaik de hâkimin 
karşısına dikiliyor ve beraat kararı alınıyor. Bundan faydalanarak nurculuk her gün 
memlekette genişlemekte ve arz ettiğim istismarcılık sebepleriyle bilhassa tehlikeli 
olmaktadır. Bu sebeple bunlarla mücadele için Diyanet İşleri Başkanlığı, Dahiliye 
Vekâleti, Adliye Vekâleti ve varsa diğer vekâletlerin iş birliği ve koordinasyonu 
sağlıyacak esasları vazetmelidirler. Bunu ilgili bakanlıklardan temenni ediyorum.” 
diyerek görüşlerini dile getirdi.

Konu üzerinde Kurucu Meclis üyesi Arif Hikmet Onat söz alarak, “Sayın 
arkadaşlar, Diyanet İşlerinin Devlet teşkilâtı içinde kalıp kalmaması öteden beri 
söz konusudur. Bugün de Diyanet İşleri Devlet teşkilâtı içinde bulunduğu tarihî 
bir vakıadır. Bu husus Ahmet Yıldız Bey arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, bâzı 
münakaşa edilecek kısımları ihtiva etmekle beraber üzerinde durulmaya değer. 
Diyanet İşleri Başkanlığının Vakıflar Umum Müdürlüğü ile birleşmesi meselesi. 
Kendisi himmete muhtaç bir dede, nerede kaldı gayrıya himmet ede. Diyanet İşleri 
Başkanlığını daha iyi bir hale getirmek için böyle şeyleri düşünmeyi havsala almaz. 
Diyanet İşleri Başkanlığını, kendi kendisini idare edebilecek hale getirmek lâzımdır. 
Bâzı arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının bütün müslümanların müraacat edeceği 
bir daire haline getirilmesi üzerinde de durdular. Hattâ Türkiye’deki azınlıkların, 
başka dine mensub olanların da Hükümetle temasını bu Başkanlığın temin etmesini 
istediler. Tatbikatta bu o kadar kolay bir şey değildir. Pratik olan şudur : İmam ve 
hatiplere önem verilmelidir. Mekteplerden yetişenleri bekliyen vazifeler cazip hale 
getirilmelidir. Okullarda ihtiyari din dersi verilmektedir. Bu elemanlardan oralarda 
da istifade edilmelidir. Köylere kadar, bütün camilere verilen imamları tatmin 
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etmeli, öğretmenler gibi onlarada önem vermelidir. Bu yapılırsa, muhakkak çok iyi 
olur. Bizde imamlar mahallî komisyonlarda imtihan edilmek suretiyle alınıyorlar. 
Bundan önceki devirde bu imtihanlara bâzı siyasî tesirler karıştı, ehliyetsiz bâzı- 
kimseler vazifelere alındılar. Buna çok dikkat edilmelidir. Ve şunu açıkça ifade 
edeyim; ne kaymakamlar, ne valiler bunu benimsememektedir. Bu sebeple bu işler 
ne Diyanet İşlerini ne de vatandaşı tatmin etmiyor. Radyoda Kuran meselesine 
gelince; arkadaşlarım Ramazan ayı bütün Anadoluda huşu ve vecd içinde karşılanan 
bir aydır. Bunu inkâr mümkün değildir. Anadolunun % 80 i müslümandır. Bu % 80 
bu ayda dinî vecd içindedir. Bunlardan radyoda beş dakika Kuranı esirgememiz asla 
doğru bir hareket olmuyor. Bunun irtica ile ne alâkası var arkadaşlar?.. Radyoda 
bâzı bâzı mukaddes günlerde okunan Kuran ve Mevlidi Şerifin irtica ile ne alâkası 
var arkadaşlar. Geçmiş devirde falan ocak başkanının ruhuna, şunun bunun ruhuna 
mevlit okutulurdu ki, bu sadece din istismarcılığıdır. Fakat radyoda okunan beş 
dakikalık Kuranın, 10 dakikalık Kuranın irtica ile bir ilgisi yoktur. Bunun hakikaten 
vatandaş üzerindeki tesiri müspettir ve buna ihtiyaç duyulmaktadır. Sayın bakandan 
rica ediyorum, milletten bunu esirgemesinler. Hürmetle selâmlarım.” sözleriyle 
görüşlerini dile getirdi.

Daha sonra  Kurucu Meclis üyesi Ahmet Yıldız söz aldı, “Benden evvel konuşan 
hatip arkadaşlarım, Diyanet İşleri mevzuunda çeşitli temenniler, yaptılar. Bu arada 
Bütçe Encümeninde yaptığım konuşmalar ve verdiğim rapor da mevzuubahsedilerek, 
bâzı ufak tefek tenkit ve teşekkürlerde bulundular. Her iki tarafa da teşekkür ederim. 
Bu vesile ile ben de Diyanet İşleri Riyasetimizin içinde bulunduğu gerçek durumu, 
bu büyük müesseseden cemiyetimizin beklediği hizmetleri yapabilme yeterliliği ve 
müessesenin gelişmesi için neler yapılması gerektiği hususundaki görüşlerimi arz 
etmeye çalışacağım. Mâruzâtımın ilk kısmında; bu müesseseden beklediğimiz ve 
içinde bulunduğu gerçek durumu belirttikten sonra, ikinci kısmında da istikbalde bu 
müessese için neler yapılması gerektiği hususundaki düşünce ve temennilerimi 
mümkün olduğu kadar, objektif bir şekilde, Yüksek Heyetinizin takdirlerine 
sunacağım. Şimdiye kadar hakkında pek çok söz edilen Diyanet İşleri Başkanlığı, bu 
arz ettiğim yönlerden ciddî bir incelemeye tâbi tutulmadığını esefle kaydederken, 
kıymet hükümlerimiz büyük bir buhran geçirdikten sonra, cemiyetimizin her 
bakımdan yeniden kurulma ve düzenlenme çabası içinde bulunduğu bu devirde, yeni 
değerler sisteminin vücut bulmasında en önemli kaynağı teşkil eden, din işlerimiz 
üzerine önemle eğilmenin zamanının geldiği inancındayım. Benden evvel konuşan 
hatiplerin de belirttikleri gibi, böyle bir konuyu gerçek yönleri ile açık tartışmaya arz 
etmenin güçlüğünü takdir etmekle beraber, uğradığı büyük ihmaller ve asla ilgisi 
bulunmıyan gayelere hizmet etmeye zorlanışından duyduğumuz iç sızısından dolayı, 
bu husustaki vicdanî kanaatlerimizi Yüksek Heyetinizin takdirlerine sunmayı, çok 
önemli bir vazife telâkki etmekteyim. Asil milletimizin en ulvî duygu ve temayüllerini 
kendi iktidarlarının devamı için istismar etmeyi, bütün başarılarının esas kaynağı 
sayan ve başarılarına da yalnız bu alanda şahidolduğumuz, ehliyetsiz zulüm 
idaresinin hu sahada yaptığı tahribat çok büyük olmuştur. Burada bunları arz ederken 
evvelkilere hücum etmek gibi bir küçüklüğe düşmek istemem. Müessesenin 
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durumunu açıklamak ve teşrih etmek zaruretini hissettiğim için temas ediyorum. 
Bünyesinde, kadrosunda ve tutumunda ifasiyle mükellef olduğu bu önemli görevlerin 
gerektirdiği hiçbir ıslahat ve gelişme vukubulmıyan Diyanet İşleri Başkanlığımız, 
kelimenin tam mânasiyle bir Orta Çağ, medrese idaresi durumu, manzarası arz 
etmektedir. 36 yıl önceki ilk kuruluş hüviyet ve darlığından henüz sıyrılamamış olan 
bu idare insanı utandıracak şekilde ihmal edilmiş bulunmaktadır. Bir partinin din 
istismarcılığının, vicdan avcılığının millî ahlâka ve yüksek memleket menfaatlerinde 
açtığı yaraların tedavisi ancak müessesenin ıslahı ve kifayetli gerçek din adamlarının 
yetiştirilmesiyle mümkün olahilir. Diyanet İşleri Başkanlığının haiz olduğu yüksek 
temsil mevkii yanında toplum hayatımızda çok ciddi ve müessir görevler ifa eden 
milletçe hürmete şayan ve her türlü Devlet müzaharetine hakkı ile liyakat kazanmış 
bir müessese haline gelebilmesi en samimi temennilerimizdir. Şimdi bir kaç kelime 
ile bu müessesenin gerçek durumunu, arz edeceğim. Filhakika raporumdan bâzı 
pasajlar okumak suretiyle kısmen açıklanmış ise de bu durumu ben de topluca 
belirtmek isterim. Merkez, çok kifayetsiz, mühmel, daracık bir binaya sıkıştırılan 
başkanlığın bir daktilosu dahi bulunmayacak şekilde, bir memur kifayetsizliği vardır. 
Teşkilâtın müfettişi dahi yoktur. Neşriyat ve her türlü eserler bakımından durumu 
acıklıdır. Nerelerde ve ne maksatla yazıldığı bilinmeyen acayip eserler, memleketin 
her tarafında dimaları zehirlemeye ve çok yıkıcı tesirler yaratmaya devam ederken, 
Diyanet İşleri Başkanlığının aydınlatıcı, hiçbir ciddî gerçek yayın yapamadığı bir 
vakıadır. Müsaadenizle, müsamahanızı istirham ederek arz edeyim ki, bu korkunç 
durum cemiyeti manen intifara sevk ediştir. Kütüphanesi, insanı utandıracak kadar 
fakirdir. Raporumda da arz ettiğim gibi, İslâm Ansiklopedisi dahi bu müessese de 
yoktur. Resmî hüviyeti haiz, ehil bir heyet tarafından yapılmış edilmiş Kuran 
tercümesi dahi yoktur. Arkadaşımın da arz ettiği gibi hadislerin külliyatı Avrupa 
memleketlerinde var da, asırlar boyunca İslamlığın merkezi olma şerefini taşımış ve 
bunu devam ettirmiş Türk milletinin Diyanet İşleri Başkanlığında yoktur. Ticanilik, 
Nurculuk ve saire gibi, ilmî bir inceleme ile mahiyetleri meydana çıkarılınca ne 
maksada hizmet ettikleri kolayca anlaşılabilecek cereyanlar hakkında iyi bir etüd 
yoktur. Bunları Millî vicdana anlatacak eserler yayınlanmamıştır. Elbette bu derece 
faaliyeti pasif bir müesseseden demin arz ettiğim hizmetleri beklemek bir hayal 
olurdu. Taşra teşkilâtı : Evet, boyuna büyüyen bir taşra teşkilâtı. Nerede okudukları 
asla tesbit edilemiyen ve politik tâyinlerle boyuna şişirip taşra teşkilâtının yanında 
merkez iyice cılızlaşmış ve bunların üzerinde hiçbir kontrol yapamamıştır. Çünkü, 
Diyanet İşlerimizin taşra teşkilâtı ocak ve bucak başkanlarının (yüksek himmet ve 
himayelerine) terk edilmişti. Büyük bir emelle kurulan İmam - Hatip okullarından 
mezun olanlar bu teşkilâtta çalışmak arzusu göstermemektedirler. Çünkü tatmin 
edilmiyorlar. Durumlarını en açık şekilde teşhir etmeye çalıştığımız din adamlarımızın 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarını bir de tâbi oldukları şartları, çalışma 
durumlarını arz edeceğim. 15 - 20 lira aslî maaşla bir müftü ve 200 lira maaşla imam, 
vaiz ve müezzin çalıştırılamaz. Bu şartlarla insan çalıştırmak istiyen, iyi eleman 
kullanmaktan peşinen vazgeçmiş ve din adamlarını âciz, hacil duruma düşürmeyi 
kabul etmiş demektir. Elbette bu şekilde geçim sıkıntısı içinde bulunan bir kimsenin 
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onüre davranması mevzubahsolamaz. Bir ilçe veya il halkının din işleri için 
başvuracağı en yüksek merci olan müftülük makamında oturacak olan kimsenin 
kültürü ve sitatüsünün ne olacağını yüksek vicdanlarınızın takdirlerine arz etmek 
isterim. Yabancı memleketlerde bulunanlar orada emsali mevkilerde bulunan din 
adamlarının kültür seviyelerini bilirler. Burada din adamlarımızın durumlarını lâyıkı 
veçhile teşrih etmeden sadece onları kötülemek haksızlık olur elbette. Birçok din 
adamlarını, yabancı memleketlerde, gıpta ile seyrettim. Acaba neden o seviyede 
bizim de din adamımız yoktur. Kabahati yalnız onlara değil, yüksek müsaadenizle 
cemiyetimize, mesuliyet makamında bulunanlara ve bundan sonra bulunacak 
olanlara vermek icabeder. Bir noktaya daha temas etmek isterim; din ile uzaktan 
yakından alâkası olmıyan, hurafelerin, gerilik cereyanlarının ve uydurma hikâyelerin 
istilâsına uğrıyarak, karma karışık bir hale gelen İslâm Dinini bu parazitlerden 
kurtarmak en önemli bir vazifedir. Evet Muhterem arkadaşlar; İslâm Dini acaip bir 
ambalaj haline gelmiştir. Dinin aslı ile alâkası olmıyan Arab huyu, göçebenin 
davranışı, Bizansın birçok inanışları, putperestlikten kalma hikâyeleri, dinin icabı 
imiş gibi, dinin içine dâhil edilmiş ve din abusşekil, bir hal almıştır. İşte bunun içindir 
ki, birçok hususlarda acı tenkid kapılarını açmaktadır. Bir iki hususa daha temas 
edeyim; Yasini Şerif, dünya, güneş, kâinat, gece, gündüz mevcut olan her şey 
muallâkta olduğunu bildiren âyetine karşılık, putperestlikten kalma, dünyayı öküzün 
boynuzu üzerine oturtan bir inanış tercih edilmiş. Kuranın, çeşitli âyetlerinde, 
miskine, tembele taam dahi haram kılındığı halde, şarkın miskinliğini benimseyen 
ve terakkiyi teşvik eden ilâhi hükümler yerine, cemiyetimizi 14 asır evvelki şartlara 
itmek istiyen cereyanlara karşı, mücadelenin en başarılı yolu iyi din adamı 
yetiştirmektir. Ahkâmın zamanla değişmesi ve dine hayatiyet verecek içtihat 
müessesesini kabul eden yegâne din; İslâmiyettir. İslâm dinini bu iki kudret 
kaynağından, bilerek veya bilmiyerek mahrum etmek istiyenler dine hizmet değil 
kötülük yapmışlardır. Diyanet İşleri Reisimizin müsaadesiyle arz edeyim ki; bu 
müessesenin varlığını yine din yolu ile kolay bir şekilde ispat etmek mümkündür. 
İçtihat müessesesini kim açtı? Hazreti Peygamber. Kim kapadı? Başka bir Peygamber 
gelmediğine göre, yeni bir içtihatla kapandı. Yeni bir içtihat yapılır; açılır. Zira aynı 
kapı dine hayatiyet veren bâzı prensipleri gerçekleştirmiştir. Buna fırsat vermiyenler, 
«dinde reform» gibi bâzı acayip cereyanların doğmasına sebep oluyorlar. Bu tip 
cereyanların çıkmasına imkân veriyorlar. Yaşıyan içtimai müesseselerin gelişmesi 
için kapılar kapanır, yani din ve formu cereyanının meşru yollar kapatılmak suretiyle 
zorlayıcı cereyanlara sebep olunur. İslâm dini esasen inkılâpçı ve devrimcidir, reform 
istemez. Mâruzâtımın ikinci kısmı İnkılâptan sonra yapılan ve yapılmakta olan ve 
yapılmasını temenni ettiğimiz hususlar vardır. Şunu arz etmek isterim ki, İnkılâptan 
sonra birçok işlerin yapıldığı iddiasında bulunmıyacağım. İnkılâptan sonra Diyanet 
İşlerinde bâzı hususlar tetkik edilmiş ve doğru yola gidilebilmesi için mantık ve 
ilmin ışığı ile, rehberliği ile bizi teselliye götürecek yol üzerinde çalışmaların devam 
ettiğini söylemek isterim. Yeni Teşkilât Kanunu; Diyanet İşleri Başkanlığının modern 
metotlarla çalışan, mensuplarının geçim şartlarını ıslah eden bir Devlet müessesesi 
haline getirilmesine çalışılmaktadır. Bunun zaruretine inanmıyan elbette hiçbir 
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kimse yoktur. Bir Teşkilât Kanunu, tamamen ihtiyaca cevap verecek teşkilât kanunu 
da yoktur. Diyanet İşleri Teşkilâtımızda yer almış bulunan bütün mütehassıs 
organların görevlerinin önemine uygun devrimimiz ve devrimlerimizin ruhuyla 
mütenasip, ilmî niteliklere sahip bulunması için din adamı yetiştiren müesseselerimiz 
ıslah edilmektedir. Gericilik cereyanlarına ve dinî inanışları sarsıcı veya zararlı 
istikametlere kanalize edici her türlü beyanlara karşı ilâhi gerçeğin ışığını tutacak 
yeni yayınlar yapılmaktadır, Türkçe hutbe yayınlanmaktadır, ayrıca birkaç yeni eser 
yayınlanmıştır. Çok kifayetli bir heyet tarafından Kuran tercümesi yapılmaktadır. 
Hadis külliyatı tamamlanacaktır. Kütüphanesi mümkün olduğu kadar 
zenginleştirilecektir. Neşriyat yapılması için gerekli tahsisat, bütçenin tetkikinden 
anlaşılacağı üzere, konmuştur. Kuran tercümesi denirken bir noktaya temas etmek 
isterim. Bu da demagoji yapılan bir mevzudur. Şimdi işitiriz ki, ihtilâl hükümeti, 
Kuranın namazda, her türlü dinî merasimde Türkçe okutulmasını istemektedir. 
Bunun cevabını 35 numaralı tebliğ ile verdik. Ama talihimiz, kaderimiz, 
söylediklerimiz zor kabul ediliyor. Çünkü, o kadar aldatılmış bir cemiyet ki, ne 
söylediysek inanılmadı. Kurucu Meclis kurulacak dedik, kimse inanmadı, seçimler 
yapılacak dedik, diyoruz, hâlâ inanmıyanlar var. Elbette böyle bir zaviyeden 
hâdiseleri incelemeye alışmışlardır. Bu zaviyeden görmeye alışık olanlar hâlâ 
gözlüklerini çıkarmıyorlar ve her hâdiseye aynı gözlükle bakıyorlar. Halbuki vicdan 
işidir bu. Vicdan işine kanun zoru ile, polis zoru ile tesir edilemiyeceğine inanan 
bizler, böyle bir yolu hiçbir zaman tercih etmiş değildik. Kuran Çin’de Çince, 
İngiltere’de İngilizce, Almanya’da Almanca ve bütün dünya memleketlerinde kendi 
dillerince tercüme edilir de Türkçe gibi, asırlarca İslâmiyetin şerefini korumuş bir 
milletin diline niçin tercüme edilemez? (Alkışlar) Ne mahzuru var bunun? Allah 
yalnız Arapça mı anlar? Hazreti Peygamber, Arap olduğu için, Kuranın Arapça 
inmesi zaruri idi. Ama, namazda da âyetleri Türkçe okuyacaksınız, gibi bir zorlamaya 
kimsenin hakkı olmadığı gibi, Kuranın, Türkçeye tercüme edilmemesi için hiç 
kimsenin zorlamaya hakkı yoktur. (Alkışlar) Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
bir - iki  meselesine temas etmek istiyorum. Bunlardan biri; lâik bir Devlette Diyanet 
İşleri Başkanlığı bulunabilir mi? Meselesinin izahıdır. Bulunamaz, diyenler; 
bulunmaması lâzımdır, diyenler mevcuttur. Yüksek Heyetiniz çok iyi takdir buyurur 
ki, din içtimaî bir müessesedir. İçtimai bir müessese olan din, gerekli fonksiyonunu 
ifa edebilmek için müessese kurmak, eleman yetiştirmek mecburiyeti vardır. Bu 
zarureti hisseden diğer memleketler dinlerinin ihyası hususunda bir kısım cemaat 
teşkilâtı vardır. Diğer bâzı devletlerde bu işleri fiilen devlet üzerine almış vaziyettedir. 
Bizde, bizim eğnimizde cemaat kurma geleneği yoktur, ruhban sınıfı da yoktur. 
Bizim dinimizde cemaat teşkilâtı geleneği, yukarda arz ettiğim gibi 
mevcudolmadığından, teokratik devlet de olmadığımıza göre din işlerini tedvir 
edecek özel bir teşkilâtın kurulması zaruridir. Kamu menfaatlerini korumakla görevli 
olan devlet, kütlenin büyük bir kısmının ihtiyaçlarına cevap verecek hareketleri 
yapmaktan bigâne kalamaz, imkânı da yoktur. İkinci temas etmek istediğim nokta : 
Sayın Necip San arkadaşımız temas ettiler, tartışılabilir, çeşitli yönleri vardır. Türkiye 
Cumhuriyetinin Diyanet İşleri Başkanlığı; Türkiye Cumhuriyetinin Diyanet İşleri 
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Başkanı olabilmelidir. Hangi mezhepten olursa olsun bütün müslümanları ve 
müslüman olmıyan Türklerin din işleri için müracaat edebilecekleri en yüksek merci 
olarak Diyanet İşlerini görmek isterler. Bu şahsi temennimdir. Millî Birlik ve 
bütünlüğümüzün hayati şekilde muhtacolduğu bu önemli fonksiyonu Diyanet İşleri 
Başkanlığı maalesef şimdiye kadar ifa edememiştir. Bu durum, birçok gizli ve kaçak 
teşkilâtlanmalara, dışarda merci arama faaliyetlerine imkân ve mazeret yaratmıştır. 
Ayrıca başka din ve mezhep sâliklerinin, eşit muamele yapmıyoruz diye haksız, kötü 
propagandalara da vesile olmuştur. Bütün samimiyetimize rağmen, tarih boyunca bu 
tutumu ispat etmiş olmamıza rağmen, müsaade buyurursanız bir iki misal ile arz 
edeyim, -çok iyi bilirsiniz asırlarca evvel Kompetalla, Türkler -gibi hiç inanmadıkları, 
beyenmedikleri din ve inanışların yanıbaşında yaşamalarına tam müsamaha gösteren 
bir milletin varlığı, istikbalin en büyük müjdecisi olan hürriyet güneşinin doğacağına 
dair en büyük delildir, demiştir. İşte bunun içindir ki, o devirde İspanya’da 
Yahudilerine zülüm yapılırken, Yahudilerin sığındığı yer Osmanlı imparatorluğu 
olmuştur. Lemartin de şöyle söylüyor; Türk’e düşman olmak beşeriyete düşman 
olmak demektir, Allah beni bundan korusun, işte tarihte tamamı ile bunu ispat etmiş 
bir neslin çocukları, onların hissiyatını tevarüz etmiş olan biz Türklerin bugün 
lüzumsuz propagandalara hedef olmakta olduğumuzu söyliyebilirim. Amerika hariç. 
Çünkü muhtelif milletler orada öyle kaynaşmıştır ki, hiç kimsenin aslı araştırılamaz, 
dünyanın hiçbir yerinde Türkler kadar, başka dinlere ve sâliklerine müsamaha 
gösteren, onlara müsavi haklar tanıyan bir millet daha yoktur. Bunu Prof. Toynbee 
eserinde gayet güzel söyler : «20 sene içinde Türkler bir aşiretten büyük bir Devlet 
kurdular. Onlar, yüzlerle sayılırdı; yerliler yüzbinlerle sayılırdı…» Ama, Türkiye’deki, 
hiçbir din ve mezhep aleyhinde menfi bir davranışı benimsemiyen, çeşitli inanç 
sahipleri arasında ayrılık gözetmiyen, her hangi bir grubu diğeri aleyhine tahrik 
etmiyen, temsil ettiği yüksek ruhani sıfata uygun hareketle her din ve mezhep salıki 
için, güvenilir bir müracaat makamı olarak, bütün haklı isteklerinde onlara destek 
sağlıyan ve genel murakabe fonksiyonunu sağlıyan bir Diyanet İşleri Başkanlığının 
Lâik Devlet felsefesinin tabiî bir hükmü olduğuna yürekten inanmaktayım. Bütçenin 
müzakeresi sırasında önemle durmak istediğim noktalar için gerekli temenniler 
yapıldı. Bu temennilerinde zannederim akisleri madde ve fasıllarda yer almış 
bulunmaktadır. Benden evvel konuşan hatip arkadaşlarımızın bir iki tenkitleri oldu. 
Tahsil seviyesinden bahsedildi. Kifayetsiz olduğu söylenerek müftülük makamları 
işgal edecek kimselerin kifayet dereceleri ile bunu ifa edemiyeceklerini beyan ettiler. 
Buna bir çare arayalım dediler. Bunu söyledikten sonra gizli yerlerde okumuş yeri 
belli olmıyanlar bu işleri yaparlar dendi… İslâm Hukuku, çok müterakki bir hukuk 
sistemi getirmiştir. Hukuk anlayışı, Hukuk Nosyonu olmıyan bir kimsenin, ikaranlık 
bir yerden öğrendiklerini çıkıpta bir kaza halkına anlatmasına, orada müftülük 
yapmasına maddeten imkân yoktur. Bunu bir defa kesin olarak kabul etmek lâzımdır. 
Mevcudu budur, bununla idare edeceğiz ve yenisini yetiştireceğiz. ... Zannedersem 
en iyi yol da budur. Bizim cemiyetimizde ifrat ve tefrit mücadele eder. Bir tarafta 
dinle hiçbir ilgisi olmıyanlar. Diğer tarafta mürteci ve gericiler. Bir  taraf bir şey 
söyledi mi öbür taraf heyecanlanır. Muhterem arkadaşlar, uzun senelerdir bu 
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mevzuda, affedersiniz, tahterevalli oynuyoruz. Bir tarafa basınca öbür taraf ayağa 
kalkıyor. Maalesef zaman zaman gerici tabakaya da hizmet edilmiştir. Artık bundan 
sonra Devletin mesul makamlarında bulunanlar ne o grupa ne de bu grupa hizmet 
edemiyecektir. Bunu temin edecek prensipler ihdas edecek temeller atılacaktır. Ne o 
tarafa ne bu tarafa gitmiyecek, tamamiyle ilâhi hakikat yolunda gidecek müesseseler 
kurulacaktır. Mâruzâtım bukadardır. Müsamahanızı suiistimal ettim; çok özür 
dilerim” diyerek konuşmasını tamamladı.

Devlet Bakanı Hayri Mumcuoğlu söz aldı, “Sayın Başkanım, muhterem 
arkadaşlarım; zaman dardır, vaktinizi israf etmiyeceğim, esas meseleler üzerinde 
bu kadar arkadaşımız hassasiyetle eğilmişler ve durmuşlardır. Bendenizin de ayrıca 
durmasını zait telâkki ederim. Arkadaşlarımızdan bâzıları, bilhassa Hükümet bu 
mevzuda ne düşünüyor ve ne yapacaktır diye sordular. Sabahleyin ilk celsede Sayın 
Kızıloğlu arkadaşımız; bu Hükümet bir parti hükümeti değildir, buyurdular. Bizim 
Hükümetimiz, Millî Birlik Komitesinin umumî efkâra açıkladığı memleket meseleleri 
üzerindeki görüşlerini ifa eden bir hükümettir. Biz Diyanet İşlerinin dinî meselelerini 
şu esaslarla kabul etmiş bulunuyoruz. Sayın Ahmet Yıldız Bey arkadaşımız ifade 
ettiler, kifayetli din adamı yetiştirmek lâzımdır, dediler. Bugün ona okadar zaruret 
vardır ki bugün bu sahada hizmet alan zavattan birçoğunun, daha sarih olarak ifade 
edeyim % 99,6 sı ilk mektep mezunu durumunda bile değildir. Bir arkadaşımız 
dediler ki; cevabını, Ahmet Yıldız’ın beyanında bulmuş olmasına rağmen teyiden 
arz edeceğim, efendim ilk mektep mezunu değil ama hususi tahsil görmüştür. Olmaz 
arkadaşlar, böyle şey olmaz. O kadar olmaz ki, işte Ahmet Yıldızın verdiği misal 
şarapta, rakıda şunda ve bunda alkolün nispeti ne demek? Pozitif ilimden behredar 
değil. Halbuki İslâm dini pozitif ilme değer veren bir dindir. Nasıl bundan tegafül 
ederiz? Vaktim çok dar olduğundan bâzı mevzuları ifade etmemiş olabilirim. Fakat 
nâçiz görüşüme göre esaslı noktaları arz edeceğim. Biz şöyle bir prensip kararına 
vardık, diyoruz ki; birinci derecede müftülüklere, vaizliklere behemehal hiç olmazsa 
lise tahsili görmüş kimseleri alalım. Bunun dışında arkadaşlar, bu hizmetlerin ifası 
mümkün değildir. Değerli arkadaşlarım, politikadan, hayatımda bugüne kadar 
mümkün olduğu kadar kaçındım. Politika yapıyorum zannetmeyin, lütfen. 10 yıldır, 
ihmal edilen, tahribedilen saha bu sahadır. Her yıl bütçelerde hele seçim zamanları, 
binlerce kadro alınmıştır. Nereye alınmıştır? Kimin için alınmıştır? Evet camilere 
imam ister,  müezzin ister. Ama bunların istediği, bu değil, seçim puslası dağıtacak 
kimselerdi. Sonra hademei hayrata 200 lira gibi haddiasgâri bir geçim sağlıyamıyacak 
bir miktar takdir edilmiş. Şimdi bize sorabilirsiniz. «Peki siz ne yaptınız?» Arkadaşlar, 
bizden yılların ihmal ettiği mevzuların bir anda halledilmesini beklemeyin. Bu seneki 
bütçemize bakın. Diğer senelerle mukayese edin. Bu seneki bütçemize,  hiç olmazsa 
il merkezlerindeki hademei hayrata, asgarî bir geçim sağlıyabilecek miktarı koymuş 
bulunuyoruz. Yeni maaş zamları da bunlara, biraz nefes almak imkânını verecektir. 
Yine bu seneki bütçemizde bir kurs için tahsisat istedik 10 senelik bütçeleri tetkik 
edin, sakıt iktidar bu mevzuda tahsisat koymuştur ama, nâçiz görüşüme göre, her 
halükârda muhalefetin tazyiki karşısında sembolik rakamlar koymuştur. 40 bin lira 
koymuştur. 40 bin lira ile kimi okutacak, ne yapacağız. Biz bu kadar imkânsızlıklar 
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içerisinde bu mevzu için 250 bin lira getirdik, 20 burs için tahsisat istiyoruz. Vaizler 
için, İlahiyat Fakültesinde din adamı yetiştirmek için. Teşkilât Kanunundan ne haber 
diyorlar. Efendim; Teşkilât Kanunu üzerine eğildik. Hakikaten mevcut Teşkilât 
Kanunu bugünkü ihtiyaçlarımıza cevap verecek mahiyette değildir. Din adamları 
yetiştirilmesi işi Millî Eğitim Bakanlığına verilmiştir. Bugün tamamen bunun 
devamına kaniiz. Bunu şahsi fikrim olarak arz ediyorum. Bir milletin maddî ve 
manevî kalkınmasını  Maarifin kalkınmasında, seferberliğinde buluyoruz. İnkılâp 
Hükümeti olarak biz, Diyanet İşlerinin çalışmalarını Maarif dâvasına müfit olabilir  
düşünüyoruz. Bunun içindir ki, hizmeti kabul  ettikten sonra değerli arkadaşlarımızın 
yardımlarıyle Kuranın tercümesine başladık. Bu itibarla Maarif dâvasına yardımcı 
olabildiğimiz  nispette, bu devrede vazifemizi yapmış olmanın huzurunu duyacağız. 
Bu kanunu nasıl yapacağız? Muhterem arkadaşlar, biz bu Maarif Vekâleti ile, bilhassa 
Türk tarihinde çok mümtaz bir yeri olan Vakıflar müessesesi ile teşriki mesaiyi 
mümkün kılacak bir teşkilât kanunu üzerinde durmayı lüzumlu görüyoruz. Teşkilât 
kanunu deyince, karşımıza birçok problemler çıkmaktadır. Acaba Diyanet İşleri 
teşkilâtında bütün mezhepler temsil edilmeli midir? Bugün edilmeli gibi bir kanaate 
sahibiz. Ancak bu kanaatin esaslı tetkiklere istinat etmesi kararındayız. Bunun için 
esaslı tetkikler yapmadan Teşkilât kanununu acilen huzurunuza getirmiyeceğiz, 
üzerinde hassasiyetle çalışıyoruz. Programımızın birinci umdesini arz ederken, 
yeterli din adamları, dedik. Bu, hakikaten din eğitimi yapan müesseselerin de ıslahına 
bağlı bir keyfiyettir. Şimdiye kadar, 1949 dan beri 2 800 İmam - Hatip okulu mezunu 
yetişmiştir. Bunlardan ancak 348 tanesi Diyanette vazife almıştır. Bunların sebepleri 
üzerinde durmak lâzımdır. Bunun üzerine de eğildik. Bugün Maarif Şûrasına 
hazırlık olmak üzere Din Eğitimi ile ilgili komisyonda bu mevzu etraflı şekilde 
incelenmektedir. Kısaca arz edeyim ki, teşkilât kanunu, her halde Kurucu Meclisin 
huzuruna getirilmeye çalışılacaktır. Bir arkadaşımız bu müesseseye muhtariyet 
verilmelidir, dedi. Muhterem arkadaşlar, Birinci Cumhuriyetimiz kurulurken de bu 
husus münakaşa edilmiştir. Devletimizin banisi Atatürk, kifayetli din adamlarının 
daha fazla bulunduğu o devirde dahi buna razı olmamıştır. Biz de razı değiliz. Ve biz 
Atatürk’ün vaz’ettiği prensiplere sıkı sıkıya bağlı olmak ve bağlı kalmak kararındayız. 
(Alkışlar) Haddi zatında lâiklik prensibi ile bir tezat arz eder gibi görünen, Diyanet 
İşleri Başkanlığının Başbakanlığa bağlı bir müessese halinde bulunması, esasında 
bir zarurettir. Bizim dinimiz böyle bir muhtar müesseseye de müsait değildir. Devlet 
himayesine mutlaka muhtaçtır. Arkadaşlarım, bu hususları esaslı surette izah ettiler. 
Ben yine bütçeye avdet ediyorum: Bütçeyi tetkik buyurduğunuz zaman, yine geçen 
senelerde görülmiyen bir mevzuu bu sene müşahade edeceksiniz: Bâtıl itikatlarla 
mücadele imkânını bulmak için tahsisat istedik. Nurculuk ve ticanilikten bahsettiler. 
Bu mevzular medenî âlemde mahlûl vaziyettedir. Biz bunu önliyebilmek için, polis 
ve jandarma çıkarıyoruz karşılarına. Halbuki fikre fikirle mukabele etmek lâzımdır.. 
Biz bu inançlarla mücadele için tahsisat istedik. Bâtıl itikat ve hurafelerle mücadele 
etmek imkânını sağlıyabilmek için eserler neşredeceğiz. Bu meyanda İlahiyat 
Fakültesi neşriyatını ve Profesör Yusuf Ziyanın Müslüman kitabını, halk kitlesi 
için İslâm dini eserlerini neşredeceğiz. Müşavir Abdülkadir Beyin Bâtıl İtikatlar 
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ve Hurafeler eseriyle İslâm dini adlı eseri de yakında neşredilerek dağıtılacaktır. 
Kıymetli zamanlarınızı israf etmemek için mâruzâtımı kesiyorum. Bu mevzuda 
prensip dinin siyasete alet edilmemesi, milletin bu mevzudaki hislerinin istismarına 
sureti katiyede imkân verilmemesidir. Hepinize saygılarımı arz ederim.” Dedi.

 Kurucu Meclis üyesi İlhami Soysa söz alarak, “Muhterem efendiler, biraz 
sonra burada parmaklarınızı kaldıracaksınız, bu milletin kesesinden. 45 472 800 
lirayı Diyanet İşlerine vereceksiniz. Din, bir memleketin gayet tabii ve başta 
tutulması lâzımgelen bir müessesesidir. Ancak verilecek olan bu 45 milyon lira 
nasıl harcanacak ve kimler tarafından ve ne biçim harcanacak? Deminden beri 
arkadaşlarımız temas etti 633 vaiz varmış, bilmem kaçı ilk mektep mezunu imiş. 
Bu memlekette müftüler vardır, 15 lira maaş alıyor. Bunlar müftülük yapmıyorlar, 
cerre çıkıyorlar falan filân. Bütçe Komisyonunda Diyanet İşleri bütçesi tetkik 
edilirken, bizzat Diyanet İşleri Başkanvekili söyledi, 1950 yılında Türkiye’de 
hademei hayratın 4 500 kadrosu vardı. 1960 yılında 11 250 hademei hayrat var. 
Aşağı yukarı 6 bin artış olmuş. Türkiye’de İmam Hatip okullarından başka imam 
ve hatip yetiştiren başka bir müessese olmadığına göre ve bunların verdiği mezun 
adedi de belli olduğuna göre bu fi bin kû;i nerede yetişmiş? Pek tabii mahalle 
mekteplerinden ve gizli mekteplerden. Bunların % 90 ı da sabık iktidarın adam 
kayırma yoluyla getirdiği mikroplardı. Diyanet İşlerinde bir Yüksek Müşavere 
Heyeti vardır. Bunlar Bediüzzaman Saidî Nursînin, Eisalei Nur adındaki kitaplarının 
İslâmiyete aykırı olmadığı, ilmî olduğu ve okunabileceği hakkında karar vermişler 
ve Nurcuları mahkemeden kurtarmışlardır. Şunu ifade edeyim ki, ben bir Nur 
talebesiyim. Hemen ilâve edeyim, benim meslekim gazeteciliktir. 1957 seçimlerinde 
İsparta’dada, meslek sebebiyle Nurculuğun iç yüzünü öğrenmek istedim. Bunun 
için Saidî Nursi ile konuşmak istedim. Kendisiyle konuşmak için evvelâ Nur 
talebesi oldum. Elini öptüm. Bu adamı merak etmiştim; nasıl bir melun olduğunu 
gördüm, eserlerini okudum. Diyanet İşleri Yüksek, Müşavere Heyetinden 5 büyük 
ilim adamı, Nur Risaleleri ilmidir, okunabilir, diye imza atıyorlar. Ve biz bu Heyeti 
idame ettirmek için 45 milyon lira veriyoruz... Yine aynı müşavere heyetinin bir 
hikâyesini nakledeyim. Bir gün oturmuşlar konuşuyorlarmış, üyelerden birinin 
parmağı çizilmiş, kanamış, alkolle durdurmuşlar. Bu münakaşa mevzuu olmuş, 
kanayan parmağa, sürülen alkolün geçmişteki namazlarını ifsad edeceği üzerinde 
durulmuş. İşte böyle şeylerle uğraşıyor müşavere heyeti. Bu müşavere heyetinde, 
apdestin tazelenip tazelenmemesi münakaşa ediliyor. Atatürk 1934 de Türkçe ezan 
okutulması için, iyice bilmiyorum ya bir kanun veya bir talimat çıkarmış. Ezanın 
Türkçe okunması 1950 ye kadar devam etti. Demokrat parti iktidara geldikten sonra 
Türkçe ezan camilerde okunmaz oldu. 27 Mayıstan sonra bir iki imam türkçe ezan 
okumak cesaretini gösterdi. Fakat Diyanet İşleri buna mâni oldu, beyanlariyle tehdit 
etti. Muhterem Kurucu Meclis üyeleri, hepiniz oy peşinde olmadığınıza göre, ezanın 
Türkçe okunması için söz verebilirmisiniz, buna cesaretiniz var mı? Varsa teklifi 
ben yapmaya hazırım. (Ne lüzum var sesleri) Şimdi Diyanet İşleri Bütçesinin bir 
başka cephesine geçeyim. Diyanet İşleri Başkanlığı bu memleketin bir şehrinde bir 
kasabasında, nahiyesinde imam, hatip, vaiz parası verir. Ama 15 lira asli maaş alan 
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adam bununla geçinemez. Ayrı hikâye. Türlü yollar seçer, ayrı gaye güder. Sonra 40 
bin köy vardır. Bunları bu mevzuda kederi ile başbaşa bırakırsan, imamını kendin 
bulacaksın, bir ölçek buğday vereceksin dersen, bu da garip bir adaletsizlik olur. 
Din eğitimine bunlar ölçü değildir. Benim teklifim daha doğrusu temennim şudur : 
Diyanet İşleri lâik bir Devlet anlayışı içinde, Devlete bağlı olamaz. Bunu Hükümet 
kadrolarından ayırmak lâzımdır. Diyanet İşlerine bu sene verilecek 45 milyon lira 
her sene büyüyerek karşımıza çıkacaktır. Halbuki bu, cemaat şeklinde veya başka 
bir sistemle Devletten ayrılabilir. Lâik Devlet anlayışına uygun yol da budur. Benim 
mâruzâtım bu kadardır.” Şeklinde görüşlerini ortaya koydu.

Bu konuşmadan sonra Kurucu Meclis görüşmelere ara vererek, saat 19.46’da 
yeniden görüşmelere başladı.

Öğleden sonraki oturumda bitirilemeyen Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine 
devam edildi. Galip Kenan Zaimoğlu söz aldı. Gündüzlü son oturumun parlak 
hatibi Sayın Yıldızın samimî bir inanış, derin bir tetkike dayanan vukuflu ve ihatalı 
konuşmaları bizleri tenvir etti, teshir etti. Kendilerine bilhassa teşekkür ederim. 
Sayın Yıldızın, yabancı memleketlerde din işlerini yakından görme fırsatını bulmuş 
olanlar, orada din adamlarının vasıflarını ve onlara verilen mâna ve ehemmiyeti 
bilirler sözü beni huzurunuza çıkmaya teşvik etti, vesile teşkil etti. Ayrıca çok 
Sayın Başkanımızın izah ve ifade ettikleri gibi zamanın, darlığı muvacehesinde 
mümkün olduğu kadar kısaca huzurunuzu işgal edeceğim. Yüksek müsamahanızı 
rica ederim. Sayın arkadaşlar, tahsilde bulunduğum yıllarda Almanya’da Tıp 
Fakültesinin bir asistanı intihar etti. Bilinmeyen bir sebepten dolayı canına kıydı. 
Hâlâ hatırımdadır, Bone isimli bir asistandı. Cenaze merasimine gittik. Küçük bir 
mezarlıkta, küçük bir binada merasim yapıldı. Sıra ile Rektör, Tıp Fakültesi Dekanı, 
asistan bir arkadaşımız konuştu. Sıra Teolog Protestan din adamı Doktor Müller’e 
geldi. Kürsüden intiharların cemiyet üzerinde, insanlık üzerinde yaptığı tahribat ve 
zararları inandırıcı bir dille veciz bir surette izah etti. Âdeta bir konferans verdi. 
Merasim bitti. Papaza yaklaştım. Kendimi tanıttım, Türk ve Müslüman olduğumu 
öğrenince memnun oldu. Büyük Atatürk’ten hayranlıkla bahsetti. «Siz dünyanın en 
güzel dinine mensupsunuz. İslâm dini temizliği, doğruluğu, iyiliği, fazileti emreder. 
Yalnız dininiz İslâmiyetin kuruluşundan sonra bâzı kötü niyetli politikacıların, 
bâzı din muhtekirlerinin istismar vesilesi olmuştur. Bunları temizleyip hakikî din 
adamları yetiştirebilmek için çalışın.» dedi. Üzüldüm. Bu din adamına imrendim. 
Bizde neden bilgili din adamları yok diye içim sızladı. Kuranı Kerimden âyetler 
okudu ve bunları tercüme etti. Şimdi düşünüyorum. Bugün memleketimizde Diyanet 
İşleri kadromuz birçok arkadaşlarımızın da işaret ettikleri gibi kifayetsizdir. Din 
müessesesi ekseriyetle bilgisiz ve cahil birtakım insanların elindedir. İmkânların 
ölçüsü nispetinde Diyanet İşleri kadrosunu takviye edelim. Yalnız dinî bilgi ile değil, 
modern bilgilerle teçhiz edilmiş din adamlar yetiştirelim ve din adamlarını bugün 
üzerlerine tevdi edilmiş bu mübarek ve kutsal vazifenin ifasına mâni olacak geçim 
sıkıntısından kurtaralım. Bu benim olduğu gibi hepimizin ve bütün milletin müşterek, 
dileğidir. Hükümet Sözcüsü Sayın Mumcuoğlu arkadaşımızın bu husustaki beyanları 
ve vaitleri ferahlatıcı ve memnuniyet verici olmuştur.” Dedi
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Daha sonra yeterliği hakkında üç takrir verilerek Bakanlar Kuurlu adına Devlet 
Bakanı Hayri Mumcuoğlu söz aldı, “Muhterem arkadaşlarım, oylarınızı huzura 
kalble verebilmeniz için iki dakikalık mehil istedim. Bu iki dakikada sözlerimi 
bitireceğim. Daha evvel konuşan bir arkadaşımız bu bütçeye konulan 45 milyon 
lira zaittir dedi. Arkadaşlar, Soysal arkadaşımın hemşehrisi bir şairin bir mısraı 
hatırıma geldi. «Eslâf her şeyi söylemiş bize bir şey bırakmamış» Bu mevzuda 
yapacaklarımız işleri bizden evvel gelenler söylemişler. Bir kısmını Ziya Gökalp, 
bir kısmını Büyük Atatürk. Ziya Gökalp vecizeleriyle, Atatürk siyasî direktifleriyle 
yolumuzu çizmişlerdir. Konuşmalarımda arz ettiğim gibi biz Diyanet İşlerini muhtar 
bir müessese haline getiremeyiz. Bu bir zarurettir, bizim cemiyetimiz için. Bütçede 
bu külfet nasıl bertaraf edilir? Muhterem arkadaşlar, İnkılâp Hükümetiniz yakında 
bir kanun tasarısı ile huzurumuza gelecektir. Bir evkaf vardır. Bir onüç milyar 
kıymetinde gayrimenkule sahiptir. Bu kıymetin rantı % 0,5 in durumdadır. Eğer bu  
tasarı ile siz bu rantı % 10 na çıkarabilirseniz bu dâvalar da mahlûl hale gelecektir. 
Bu itibarla bütçenin bu sahadaki külfeti de ortadan kalkacaktır. Sonra arkadaşlarımız 
işaret ettiler; din adamları kifayetsizdir, bizim bütün gayretimiz karınca kaderince bu 
vadideki kifayetsizliği gidermektir. Bu yolda esaslı adımlar attık, atıyoruz. Müsterih 
olun. Saygılarımla selâmlarım.” Diyerek sözlerini bitirdi. Daha sonra bütçenin 
bölümlerinin okunmasına geçildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin bölümlerine geçiyorum. B. 201 202 203 
206 207 209 ikinci kısım - Personel giderleri Maaşlar Ücretler Geçici hizmetliler 
ücreti 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi 
dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına 31 Lira 922 002 938 800 12 500 295 700 210 301 
302 303 304 305 306 307 308 309 yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Üçüncü kısım 
- Yönetim giderleri Merkez daireleri büro giderleri Vilâyetler büro masrafları Basılı 
kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Kira bedeli Giyecekler 
Yolluklar 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Taşıt 
masrafları 2 580 000 6 000 54 500 457 000 30 000 55 000 238 000 20 000 150 
000 22 000 5 500 451 476 501 502 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Başkanlık 
temsil ve ağırlama giderleri Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere 
verilecek burslar Yayın ve tanıtma giderleri Memur ve hayrat hadenîesinin kurs 
giderleri Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçları Eski-yıllar borçları Altıncı kısım 
- Yardımlar 653 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine yardım Lira 2 000 50 000 
370 000 250 000 1 500 2 000 10 297 

Okunma tamamlandıktan sonra, oylamaya geçildi ve Diyanet İşleri Bütçesi 
kabul edildi ve  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesine geçidi.
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ı- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi63

Bütçe hakkında ilk konuşma talebi Kurucu Meclis üyesi  Hali Akyavaş  alarak, 
“Kurucu Meclisin pek Sayın Başkan ve üyeleri, Tapu ve Kadastro işleri en mühim 
dâvalarımızdan birisidir, ihmali edilmek şöyle dursun bilâkis süratini artırmak 
mecburiyetindeyiz. Hüviyetimizi ispat etmek için nasıl ki, nüfus cüzdanı taşıyorsak, 
mal ve mülkümüzün bize aidolduğunu ispat için de bir tapu senedi taşımamız 
lâzımdır. Çiftçinin gayrimenkulu var, fakat tapusu yok. Tapu olmadığı için bu tarla 
benim diyemiyor. Lâfla dese banka kabul etmiyor. Çünkü Ziraat Bankası tapusu 
olmıyanlara kredi açmıyor. (Hoş bugünlerde tapu da olsa bankadan ilâve bir ‘kredi 
almak mümkün değil). Arazilerimizin kadastrosu klâsik usul ile yapılmakta ve bu 
şekilde işler çok uzun sürmektedir. Geçen de Sayın Devlet Vekilinin verdiği izahata 
ıgöre bu gidişle memleketimizin kadastrosu ancak bir asırda bitebilecektir. Bir asır 
bir millet hayatında her halde az bir zaman değildir. Memleketimizde havadan uçakla 
çekilen fotoğrafları değerlendirmek suretiyle harita ve plân çizen altı aded makina 
vardır. Bu makinalar az zamanda çok işler yapmakta, hem personelden hem de 
zamandan, çok şeyler kazandırmaktadır. Ancak, bugünkü çalışma tatminkâr değildir. 
Çünkü beş sene önce çekilen fotoğraf bugün değerlendirilmeye kalkılırsa (Muhtemel 
değişiklikler dolayısiyle) yanlış olacaktır. Tapu ve kadastro teşkilâtından dileğimiz 
çiftçiyi bir an önce tapu sahibi yapmak, Hazineye belediyelere, özel idarelere ait 
gizli kalmış arazilerin meydana çıkarılmasını sağlamak, arazi kıymetlerini bugünkü 
rayice göre tesbit edilmesi hususunda ne lâzım geliyorsa yapmaktır. Vatandaşlarımız 
tapu için yüz yıl beklemesinler, en kısa zamanda tapularını alsınlar ve bankaya karşı 
ellerinde birer teminat bulunsun. Temennim Budur.” diyerek sözlerini tamamladı.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Muharrem İhsan Kızıloğlu söz alarak, 
“Sayın Başkan ve arkadaşlar, biraz evvel konuşan arkadaşımızın tapu üzerinde 
gösterdiği hassasiyet yerindedir. Yüksek Heyetinizi aydınlatmak için tapu ve kadastro 
bünyesinin evvelki ve bugünkü durumu hakkında bâzı malûmat arz edeceğim. 
Hepinizin bildiği gibi halkımızın büyük bir ekseriyetinin geçimi, toprağa bağlı olan 
vatanımızda, vatandaşlarımızı doğrudan doğruya alâkadar eden dâvalarımızdan biri 
de tapu ve kadastro işlerimizdir. Memleketimizin çok hayati olan bu dâvası, her 
devirde üzerine ilgi çekmiş ve maalesef henüz halledilmemiş konuları mızdandır. 
Memleketimizdeki sahipli gayrimenkullerin % 60 nispetindeki bir kısmı, tapusuz 
tasarruf edilmektedir. Tapulu olanlar da zamanla vasıflarını kaybetmiş ve zemine 
uygulanmaları imkânsız bir hale gelmiştir. Tapu Dairesinin dışında yapılan alım 
satımlara müstenit zilyetlik vâkıalarının doğurduğu ihtilâflar, zuhur eden müessif 
hâdiselerin başlıca kaynağını teşkil etmektedir. Bütün bu ihtilâfların halli ve 
dolayısiyle mülkiyet haklarının emin ve mütekâmil esaslara bağlanması memleket 
kadastrosunun, ikmaline bağlıdır. Kadastro işlerimiz yurdumuzda halen kadastro 
işleri ayrı metot ve mevzuatla iki koldan devam etmektedir. Bunlardan biri, il ve 
ilçelerin belediye hudutları içindeki gayirmenkullere münhasır şehir kadastrosu, 
diğeri de bütün köylere şâmil arazi kadastrosu ve diğer tâbirle tapulamadır. 1. 
Şehir kadastrosu : Şehir kadastrosu faaliyetine 1925 yılında başlanılmıştır. Bugün 
2613 sayılı Kanuna göre yürütülen bu faaliyetle, 20 vilayet ve 22 kazanın plâna 
müstenit kadastrosu yapılmış ve Medeni Kanunun emrettiği evsafta tapu kütükleri 
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tanzim edilmiştir. Kadastrosu yapılan vilâyet ve kazalarımızdaki gayrimenkul adedi 
935 321 dir. Halen 23 vilâyet ve 22 kazada da şehir kadastrosu faaliyetine devam 
olunmaktadır. 2. Arazi kadastrosu (Tapulama): Bunun gayesi îl ve ilçelerin belediye 
hudutları dışındaki bütün gayirmeukul malları tapuya bağlamak ve plânlarını 
tanzim etmek suretiyle tapu sicillerini tesis etmektir. Yurdumuzda, yüz ölçümü 540 
000 kilometrekare olan 35 515 köyün tapulamaya tâbi tutulması gerekmektedir. 
Tapulama işine, 16.3.1950 tarih ve 5602 sayılı Kanunla başlanılmış bulunmaktadır. 
Bugüne kadar devam eden tapulama faaliyeti sonunda, 4242 köyün kadastrosu 
ikmal edilmiştir. Kadastrosu yapılan köylerdeki arazinin yüzölçümü, 48 424 663 
dönümdür. Parsel adedi ise 4 587 452 dir. Halen 4739 köyde de arazi kadastrosuna 
yani tapulamaya devam olunmaktadır. İşlerin süratlenmesi için alınan tedbirler : 
Geçmişte, bütün vatandaşları alâkadar eden bir konu olan kadastro ve tapulama işleri 
de maalesef politik mülâhazaların tesirinden kurtulamamıştır. Vatandaşlarımızı, 
mülkiyet haklarının. teminatına kavuşturmak gibi huzur sağlayıcı bu faaliyet de 
politik istikametlerde istismar edilmiştir Meselâ 100 müdürlük kadrosu ve buna 
yeter vasıtaya sahibolan genel müdürlüğün 233 bölgede hizmete sevk edilmesi 
bunun açık bir örneğidir. Tedbirler : 1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 100 
arazi kadastro müdürlüğü kadrosu ile 233 bölgede hizmete sevk edilmiş olması, 
işlerin sıhhat ve süratini düşürmüş ve buna mukabil masrafları artırmıştır. Bu 
mahzurları gidermek maksadiyle ve başlanılmış işleri yarıda bırakmamak şartiyle 
233 bölgenin tedricen 100 bölgeye indirilmesi ve bu suretle randımanın artırılarak 
masraflardan tasarruf sağlanması düşünülmüştür. Bunun neticesi olarak inkılâptan 
bu yana 24 bölge tasarruf edilmiştir. 2. Tapulama işlerini tanzim eden 5602 sayılı 
Kanunun tatbikatında görülen aksaklıkları gidermek ve işlerin uzamasına sebebolan 
hükümleri değiştirmek maksadiyle yeniden hazırlanan Tapulama Kanunu tasarısı 
Kurucu Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 3. Memleketimizde muhtelif bakanlıklara 
bağlı müesseselerin aynı yerin muhtelif sebep ve ihtiyaçlarla kadastral haritalarını 
tanzim. ettikleri, görülmüştür. Zaman ve para kaybını önlemek gayesiyle bakanlıklar 
arasında bir koordinasyon kurulmuştur. Bu maksatla, Harita Genel Müdürlüğünün 
vazife ve salâhiyetleri hakkındaki Kanun 23 sayılı Kanunla tadil edilmiştir. Bundan 
böyle, 1/5000 mikyasındaki haritaların tanzimi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
ile Harita Genel Müdürlüğünce tanzim edilecektir. Diğer bakanlık ve müesseseler 
bu haritalardan istifade ederek kendi mesailerinin hususiyetlerine göre faaliyetlerini 
yürüteceklerdir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Harita Genel Müdürlüğü 
arasında bu iş birliği sayesindedir ki Tapu ve Kadastronun senede 7000 - 8000 
kilometrekare olan fotoğrametrik harita alımı 15 bin kilometrekareye çıkarılmış 
olacaktır. Bu ciheti açıklamak yerinde olur ki, kadastro faaliyeti sadece bir haritacılık 
tekniği değildir. Tanzim edilen haritaların hukuki veçhelerini ve dolayısiyle mülkiyet 
haklarının aidiyetini emin etmek, memleketimizin arazi hukuku bakımından geçirdiği 
istihaleler yönünden bu mesainin en güç tarafını teşkil etmektedir. Tapulama faaliyeti 
dolayısiyle çıkan ve arazi kadastrosu mahkemelerine intikal eden dâvalardan 236 
bin 912 dosyanın 1960 yılına devirli olduğuna işaret etmekle dâvanın ehemmiyetini 
açıklamış olduğumuza kaaniiz. 4. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1936 tarihli 
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ve 2997 sayılı Kanunla hizmet görmektedir. 25 seneden beri hemen hiçbir değişiklik 
görmemiş olan bu kanun, hizmetin icabettirdiği ihtiyaçlara cevap vermemektedir. 
Binaenaleyh günün ve hizmetin icaplarına göre hazırlanmış bulunan Teşkilât 
Kanunu tasarısı, halen Maliye Bakanlığında tetkik edilmektedir. Alınmış olan bu 
tedbirler ve hazırlanan kanun tasarısı ile Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
kendisinden beklenen vazifeyi tamamen ifa edecek bir duruma gelecekir. Bu seneki 
bütçesi ihtiyaçlarını imkânlar nispetinde karşılıyacak bir durumda hazırlanmıştır. 
Mâruzâtım bundan ibarettir.” Göüşlerini aktardı. Ardından Emin Soysal söz aldı 
“Efendim, meselenin ehemmiyetini sayın Başbakan Yardımcısı rakamlarla tebarüz 
ettirdi. Bir Tapu Sicil Dairesi var. Bu dairede Fâtih’ten bu yana Osmanlı devrinin 
tapu evrakı bulunmaktadır: Meselâ 100 - 200 sene evvele ait bir tarla hakkında bir 
vatandaş bu daireye müracaat ederse 48 saatte bu tarlanın vereseleri ve hududu 
bulunup çıkarılmakta idi. Ben bu daire ile alâkadar oldum. Fâtih’ten bu tarafa olan 
sicillerde Osmanlı devrinin Hükümet merkezi Bursa’dan Edirne’ye nakledildiği 
zaman Fâtih’ten evvelki siciller yok olmuştur. Fâtih’ten bu yana olan Tapu Sicillâtı 
mevcuttur. Hükümet merkezine de gelmiştir. Burada vardır. Gayet mütevazi bir 
dairededir. Bu sicilâtın temennim şudur ki, fotokopilerini almak ve mevcudunu yeni 
Türk Harflerine çevirmek lâzımgelir. Hükümetin bu noktada dikkatini çekerim. 
Bunlar vatanın tapusunu teşkil ediyor, son derece ehemmiyetli, tarihini teşkil 
ediyor. Bunlar öyle bir tarih hazinesidir ki, müelliflerimiz meraklı olsalar oradan 
birçok bilgiler çıkarabilirler. Şii adi benim ricam bu sicilâtın fotokopilerini almak 
bir. Hepsinin yeni harflere çevrilmeli ve yeniden tasnif ve tanzim edilmesi iki. 
Çünkü zaman geçtikçe eski harfleri okuyan memur kalmıyacaktır. Böylece eski 
sicilâta ait meseleleri halletmek güçleşecektir. Bu söylediklerim yukardaki izahatım 
bakımından çok mühimdir. Bu noktada, ehemmiyetli bir mevzu olan bu noktada 
İnkılâp Hükümetinin dikkatini çektim. Bu dâvalar büyük dâvalardır. Hele mera 
dâvalarımızın hududu yoktur. Bunlar çok mühimdir. Bu teşkilâtı bu yıl da takviye 
edip bu işi halledersek hakikaten büyük bir hizmet olur. Hürmet ve saygılarımla.” 
Diyerek sözlerini bitirdi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Muharrem İhsan Kızıloğlu söz alarak, 
“Efendim, Sayın Emin Sosyal’ın işaret etmiş olduğu nokta bütçede düşünülmüş ve 
bütçeye 300 bin lira konmuştur. Eski Osmanlı tapu sicilâtının yeni yazıya tahvili 
için fazla mesai ücreti olarak konmuştur. Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü bu iş 
üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Bunların fotokopisini almak 50 sene sonra bunları 
okuyacak hiç kimsenin, bulunmaması demektir. Biran evvel yeni yazıya çevirmek 
ve ondan sonra tesbit etmek için çalışılacaktır. Bu seneki imkânlar 300 bin liralık bir 
çalışmayı ihtiva edecektir.” Sözleriyle konuşmasını tamamladı.

 Kurucu Meclis üyesi Halil Özmen konu hakkında görüşlerini belirtmek üzere 
söz aldı ve “Muhterem arkadaşlar, Bakan Beyin belirttikleri durum memleketimizin 
tapulama işleri hakkında maalesef ferahlatıcı bir vaziyet taşımamaktadır. Sayın 
Adalet Bakanından istirham ediyorum. Tapulama işlerinin bir an evvel bitirilmesi 
için hâkim arkadaşlarımıza daha büyük salâhiyetler verilmesi ve bunların işlerinin 
kolaylıkla yürütülmesi icabetmektedir. Muhterem arkadaşlar, memleketimizde 
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tapulama işinin mutlaka halledilmesi artık bir zaruret haline gelmiştir. Yüksek 
malûmlarınız olduğu veçhile bu kürsüde yemin ettikten sonra ilk defa bir beyanname 
vermeye mecbur oldum. Sizleri temin ederim ki, bu beyannameyi tanzim ederken 
günlerce düşünmek mecburiyetinde kaldım. Çünkü dedemin üzerinde kayıtlı olan 
birkaç gayrimenkul, babamın üzerinde kayıtlı bulunan birkaç tarlanın hâlâ tapusu 
üzerimde delildir. Arkadaşlar bu bir acı hakikattir. Şimdi bunun süratle yürütülmesi ve 
tesbit işinin halledilmesi bakımından Tapu Kanununa bir kere göz atmak istiyorum. 
Her arkadaşın kendi mesleki bakımından tecrübe ve görgüleri vardır. Doktor ancak 
yaraları bilir ve sarar; hâkim ise dâvaları bilir ve sarar. Ama bunları hangi şartlar 
altında ve nasıl yürütmek lâzımdır. Arkadaşlar bugün tatbik edilmekte bulunan bir 
Tapu Kanunumuz, tapulama işlerimiz vardır. Memleketimizde muhtelif yerlerde 
bu tatbik edilmektedir. Ben Sayın Adliye Vekilinden bu hususta bir istirhamda 
bulunuyorum. Tapulama Kanununa göre gezici arazi kadastro hâkimlerin mutlaka 
tarlanın başına gitmesi ve orada işlerini görmesi gerekmektedir. Ama arkadaşlar 
bu bir defa iki defa olmamalıdır. Bundan başkası hem fert bakımından, hem de 
Devletimiz bakımından zararlı olmaktadır. Bu nasıl oluyor? Ne şekilde zararlı oluyor 
diye bir sual sorulabilir. Bunu tetkik eden gayet güzel bilirler ve izah edebilirler. Ama 
arkadaşlar biz mahalline giderken her an mahalline yetişmek imkânını bulamıyoruz. 
Bilhassa yağmurlu, karlı günlerde muayyen bir mesafe gittikten sonra, falan yere 
kadar gittik, araba gitmedi kara battı, çamura battı diye bir zabıt varakası tanzim 
ederek geri dönüyoruz. Arkadaşlar bu acı hakikati yüksek huzurunuzda arz ediyorum. 
Hakikatleri bilmem, realiteyi bilmem Kurucu Meclisin en büyük şiarıdır. Bunu bir 
adliyeci arkadaşınız olarak arz ederim. Bunu bir şekle bağlamak bizim için en büyük 
bir vazife olmuştur. Bir noktayı daha söylersem bu da memleketimizin hayrına 
olacaktır. Tapusu olmıyan arazilerde her hangi bir kasıtla diğer bir vatandaşımızın 
müdahalesi olursa biz orada tapusu bulunmadığı zaman 5917 sayılı Kanunu tatbik 
etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Mülkiyet hakları, zilyedlik hakları zayi olan bir 
vatandaş mahallin kaymakamına veya hâkimine bir dilekçe ile müracaat ediyor. 
Kaymakam bu dilekçeyi mahallî memura havale ediyor. O memur dahi bir taksi 
tutularak veya o mahallin araçlarından istifade edilerek tarlanın başına gönderiliyor. 
Orada tahkikler, araştırmalar neticesinde vazifesi başına döndükten sonra 5917 
sayılı Kanuna göre bir karar vermeye mecbur kalıyor. Vali, kaymakam, karar 
verebilirler. Fakat bunun neticesi çok vahimdir. Memlekette çok mühim hâdiseler 
oluyor. Bunların çoğu gazetelere intikal etmiyor. Size bir misal verirsem belki hayret 
edecek ve yürekleriniz sızlayacaktır. Yusufeli’nin Manisan köyündeki geçmiş bir 
hâdiseyi sizlere anlatırsam yürekleriniz sızlayacaktır. Bâzı hâdiseler dolayısiyle 
çoluk çocuğundan ayrılarak genç yaşta öbür dünyaya gitmişlerdir. Böyle bir mesele 
hakkında kaymakamlık bu şekilde bir karar verdikten sonra jandarma bu kararı infaz 
için mahalline gittiği zaman muhtara müracaat eder. Fakat tarlanın başına gidildiği 
zaman mütecaviz orada bulunmaz. Muhtar jandarma vasıtasiyle mütecavizi zorla 
evinden ve köyünden alarak kış gününde bir iki saatlik mesafeye götürmek suretiyle 
orada kararı zorla infaz etmek ister. infaz sırasında muhtar bir tarafa çekilir, verirsin 
vermezsin dendikten sonra memleketin inzibat işlerini görmekle mükellef olan 
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jandarma muhtarın teşvikiyle iki tane vatandaşı öldürmek istediği iddia olunur. Bu 
durum adliyeye intikal ettiği zaman, vazife esnasında olmuştur, jandarma vazife 
esnasında adam vurmuştur diye bir taraftan idari takibat yapılırken diğer taraftan 
mahallî müddeiumumilik bu benim vazifemdir diyerek araya karışıyor. Bu defa 
da aralarında iki ihtilâf çıkıyor. Ben sizlerden istirham ediyorum Adliye Vekâleti 
suratla hazırlayacağı bir usul kanununu huzurunuza getirsin. Ve nitekim dâvası artık 
bu yönden hal edilip gitsin. Arkadaşlar son olarak bilhassa şunu arz edeyim, Yüksek 
Heyetiniz tapulama işini memleketimizde katî surette hal etmedikçe huzur da avdet 
etmiyecektir. Bir evlenme sicilli gibi köylünün tapu muamelesini yapıp koynuna 
koymadıkça hiçbir işi halledilemiyecektir. Ziraat Bankasından kredi alamıyacak, 
malını diğerine devredemiyecektir. Sayın Vekilimden rica ediyorum bir an evvel 
bu mevzuatı huzurunuza getirsinler memleketin dertleri bu yolda salâha kavuşsun. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Diyerek sözlerini tamamladı.

Avni Doğan söz alarak “Efendim, mâruzâtım pek kısa olacaktır. Tapu sicilleri, 
bilhassa eskileri büyük tarihî kıymeti haizdir. Bugün, Romanya Hükümeti dahi 
zaman zaman bizden bu kayıtlardan istifade etmekte ve doğru bilgi elde etmeye 
çalışmaktadır. Bu sicillerden siyakat hattı ile yazılmış olanları vardır ki, bu hususi 
bir kıymet arz etmektedir. Bunu yazanların siyakat yazısını okuyabilenlerin adedi 
parmakla sayılacak, derecede, bir zat kalmıştır. Bu tıpkı stenografi gibidir. Türkiye’de 
bunu bilen bir iki kişi kalmıştır. Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü masraflardan 
kısarak ihtisas sahibi eleman yetiştirmek üzere bir tedbir almak tasavvurunda mıdır? 
Almamışsa başka yerden müsteşrik getirmek mecburiyetinde kalacaktır.” sorusunu 
sordu.

Kurucu Meclis üyesi Ercüment  Akçasu söz alarak, “Muhterem  arkadaşlarım, 5642 
sayılı Kanun belediye hudutları dışındaki köylere ait arazileri tapuya bağlamaktadır. 
Tapu Kanununun tadili mevzuu bahsoldu fetdn sonra bu sebeple kısaca söz almış 
bulunuyorum, arkadaşlar bu kanun tatbikata konulduğu zaman iki mahzuru vardı. Bu 
mahzur 5602 sayılı Kanun tatbikata başladığı yılda, bütün avukat arkadaşlarım gayet 
iyi bilirler, hepsi bu kanunla meşgul olmuşlardı. Bu kanun köylü vatandaşlar için bir 
ıstırap mevzuu olmakta idi. Bu kanunun tadili mevzuu bahsolduğu için bende bir iki 
nokta üzerinde durarak Sayın Başbakan Yardımcısından ve Adalet Bakanından bir 
istirhamda bulunacağım. Aziz arkadaşlar, bu köylü için bir ıstırap mevzuu olmaktadır. 
Tadilinden bahsettikleri bu kanun yapılırken ben bilhassa iki nokta üzerinde Sayın 
Bakanın yardımını istirham ediyorum. 5206 sayılı Kanuna göre bir mahalle arazi 
ihtilâfları için birlikler geldi mi, orada artık ne tapu kayıtları üzerinde bir değişiklikler 
yapılabilir, ne o arazi ipotek edilir, ne de satılabilir. Artık elinde tapusu da olsa o 
şahsa her hangi bir hak bahşetmez. Bir yerde bin dönüm tarlası olan bir insanın 
mülkü üzerinde, diğer bir şahıs benimde şu kadar hakkım vardır, diye bir iddiada 
bulundu mu bu ihtilâf halledilinceye kadar, tasdik edip gelinceye kadar bu tapulardan 
her hangi bir şekilde istifade edilmemekte ve tatbikatta böylece cereyan etmektedir. 
Köylerde harca tâbi olmadığı için kazanılmış bir dâva olarak bakılmamakta ve 
dolayısiyle intikam vasıtası olarak kullanılmaktadır. 200 dönüm arazisi olan bir 
kimse bu devam edegelen tatbikattan dolayı o araziye sahibolamamaktadır. Bilhassa 
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tadilât yapılırken bunun nazara alınmasını rica edeceğim. 5602 sayılı Kanunun 2 
nci maddesini değiştiren 6233 ve 6335 sayılı kanunların getirdiği yenilikler tapu 
senedi kadar kıymetli bir mülkiyet vesikası olarak nazarı itibara alınmıştır. Vergi 
kaydı olmıyan yerler de, Hazineye intikal etmektedir. Bu durumu, avukat olan 
arkadaşlar daha iyi bilmektedirler. Meselâ, 20 dönüm araziniz vardır, bu arazi size 
dedenizden, atanızdan kalmıştır, bu arazi üzerinde 100 ağaçlık bir zeytinliğiniz 
vardır, fakat bu arazi sonradan Hazineye gitmiştir. Gene bu durumu bir misalle 
arz edeyim, 200 dönümlük bir zeytinliğiniz vardır, bu zeytinlik tahrir yapılırken 
köylü veya muhtar tarafından alâkalı memura, 20 dönüm olarak bildirilmiştir. Bu 
vaziyet karşısında 200 dönümlük araziniz 20 dönüm oluyor. Elinizde tapu vardır, 
fakat hudutları sabit değildir. Son çıkarılan kanun ise, ki bu kanun 1937 senesinde 
çıkarılmıştır, doğrudan doğruya vergi kayıtları nazarı itibara alınmaktadır. Burada 
ister dedenizden kalsın, ister babanızdan kalsın isterse arazinin 50 senelik zilyedi 
olun Hazineye gitmektedir. 5602 sayılı Kanunun tatbikatının başladığı her yerde 
bu şikâyetler ayyuka çıkmaktadır. Hattâ İnkılâptan önce bu şikâyetler eski Büyük 
Millet Meclisine kadar aksetmiş 5602, 6335 sayılı kanunlarda tadilât yapılması 
hazırlıklarına başlandığı kulaklarımızla kadar gelmişti. Bâzı milletvekilleri intihap 
dairelerindeki müşahedelerini Meclise getirmişlerdir. Şimdi arz ettiğim 5602 sayılı 
Kanunun tadili sırasında bu gibi tapu kayıtlarının ortadan kaldırılmasına mani olan 
5633 ve 5635 sayılı kanunların da koyduğu hükümler ortadan kaldırılmış olacaktır. 
Vergi kaydına bir tapu kıymeti kaydı kazandıran hükümlerin kaldırılması bilhassa 
yeniden ele alınan Anayasada, Medenî Kanunun 639 uncu maddesinin ve 5602 sayılı 
kanunların tadili hususunda gereken muamelenin yapılmasını istirham edeceğim. 
Hürmetlerimle.” Diyerek sözlerini tamamladı.

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Muharrem İhsan Kızıloğlu cevaben söz 
aldı ve “Sayın arkadaşlarım, evvelâ Bütçe Komisyonu Başkan Vekilinin sorusunu 
cevaplandıracağım. İşaret buyurdukları siyakat hattı ile yazı yazanların yetiştirilmesi 
için çalışmalarımız vardır. Tapu kadastro memurları için bir kurs açılmıştır. Bu kursa 
siyakat hattı yazısı ile yazı yazma hususunda memurlar kursa tâbi tutulmaktadır. 
Sonra arkadaşımızın hassasiyetle üzerinde durduğu hukukî konular hakkındaki 
kanun yüksek Huzurunuza getirilecektir. Bu kanun aynı zamanda ihtilâfları önleyici 
hükümleri de ihtiva, edecektir. Eğer getirilecek tasarıda bir noksanlık görürlerse  
kendilerinin de yüksek tecrübe ve bilgilerinden istifade edilecektir. Bu yüksek 
tecrübe ve bilgilerini o zaman hatırlatırlarsa ona göre kanun daha mükemmel bir 
şekilde çıkar” dedi.

Ardından Kaludi Laskaris söz aldı, “Muhterem arkadaşlarım, tapu kadostro 
muamelâtı konuşulurken dünyanın hiçbir yerinde 400 küsur seneden beri yapılmıyan 
bir iş memleketimizde büyük bir olgunluk içinde yapılmış bulunmaktadır. Bu sebeple 
400 küsur sene evvelki insanları burada tebrik etmek vazifemizdir. Ancak bu kayıtlar 
400 sene evvel tanzim edilmiş olan kayıt birdir. Trablusgarp’tan, Fas’tan, Balkan 
memleketlerinden, Mısır’dan, Bağdad’dan her hangi bir tapu kaydı bulunamamışsa 
bize müracaat ederler. 400 sene evvel ihtiyar ve cahil dediğimiz büyük babalarımızın 
tanzim ettikleri kayıtlar daha bugün yazılmış gibi olan kütüklerinde açılıp bulunur 



136

ve bildirilir. Ancak eski kanunları bilen muayyen tapuculardır. Meslek Mektebinde 
su yoktu, veya var mı idi iyice bilmiyorum, ama eski Osmanlı Türkcesi (bileni 
yoktur) bu kayıtları yeni harflerle ve makina ile icabında iki üç nüsha çıkarmak 
suretiyle yenilemek lâzımdır. Çünkü bu tapu kayıtları memleketimizin itibarı, 
memleketimizin hazinesidir. Bu noktayı tekrarlarken 2617 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinin (H) fıkrasını hatırlatmak isterim. Bu fikra ile alâkalı dâvalar, yüzlercedir 
ve adliyeyi bir hayli işgal etmekteki bir Pazara  dedenizden veyahut babanızdan 
kalma Yeşilköy’de bir arsanız vardır. Yeşilköy’e kadastro memuru gelmiş tahrir 
yapacaklardır. Eski defterden yeni deftere geçirirken belki siz o memurların başında 
bulunmayabilirsiniz. O zaman işte mesele başka zaviyeden mütalâa edilir ve hemen 
Hazineye geçirilir. 4 - 5 sene aranıldınız mı arsa Hazinenin olur. Halbuki daha evvel 
tahrir yapıldıktan sonra ve sahibinin haberdar edilmesi lâzımdır. Maalesef haberdar 
edilemez. Beş sene aramadınız mı Hazine vekili karşınıza çıkar der ki, niçin beş 
seneden beri çıkıp da aramadınız. Benim arsam aramam ya. Bu arsa babamın veya 
benim namıma kaydedilmiştir. Siz de bunu yenibaştan kaydedeceksiniz. Fakat onlar 
beni bu kayıt yapılırken aramazlar, gazete ile ilân etmezler, veyahut İstanbul’da çıkan 
her hangi bir gazete ile bunları bildirmezler, hayır bildirmezler, hiçbir zaman da 
bildirmiyeceklerdir. Ancak onlar mahalle muhtarına giderler, fakat mahalle muhtarı 
beni tanımaz ki, sizi de tanımaz. E he olacak? Olacağı senelerce hâkimin karşısına 
çıkarsınız. Bu kötü durumu ortadan kaldırmak için «H» fıkrasının 22 nci maddesini 
bir fıkrayı tadiliye ile Dahiliye Vekâleti mi, Başvekâlet mi getirecek her neyse iki 
satırlık bir madde ile bu aksak durum düzeltilebilir. Bu durumdan en çok zarar gören 
fakir halktır. 300 - 500 metre arazisi olan bir şahsın arazisi Hazineye geçiveriyor. 
Bunu hukuk Devleti olan ve bilhassa burada yemin etmiş insanlar olarak bunun 
vebaline bir son vermemiz her halde medeniyetimizin icabı olacaktır arkadaşlar.” 
Sözleriyle konu nedeniyle uygulamada karşılaşılan sorunları dile getirdi. 

Konu hakkında başka söz almak isyen olmadığından bütçe bölümlerinin 
okunmasına geçildi. 201 202 203 204 206 209 211 Lira İkinci kısım - Personel 
giderleri Maşlar ve ücretler Maaşlar ‘ 30 039 501 Ücretler 2 486 500 Geçici hizmetliler 
ücreti  075 000 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri. 
Başka haklar 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
902 000 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 2 145 500 Merkez 
ve taşrada Arab harfi tapu kayıtlarının yeni harflere çevrilmesi suretiyle çıkarılması 
işlerinde mesai haricinde çalıştırılacak memurlara 3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince verilecek fazla mesai ücreti Lira 300 000 301 302 303 304 305 
306 307 308 309 Üçüncü kısım - Yönetim giderleri Merkez daireleri büro giderleri 
Vilâyetler büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri Kira bedeli Giyecekler Harcırahlar 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
tedavi giderleri ve harcırahları Taşıt giderleri 90 500 1 130 000 1 000 000 370 000  
804 000 251 000 7 280 501 105 000 500 000 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 417 
Kadastro, tapu yazma heyetleri giderleri 445 500 418 Tapulama Kanunu uygulama 
umumi giderleri 6 176 500 450 Teknik Okulda kadastro mühendisi ve Hukuk ve 
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Siyasal Bilgiler Fakültesinde tapu sicil muhafızı olarak yetiştirilecek öğrencilere 
verilecek burslar 275 000 451 Yayın masrafları 20 000 452 4489 sayılı Kanuna göre 
staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yollukları ile başka her çeşit giderleri 
30 000 476 Kurs ve okullar umumi giderleri  868 500 Beşinci kısım - Borçlar 501 
Geçen yıl borçları 2 000 502 Eski yıllar borçları 21 900 Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Tapu ve Kadastro Memur ve Müstahdemleri Tutum ve Muavenet Sandığına 
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere) 51 997 
— 139 — B : 3 B. Yatırımlar I - Onarmalar 711 Makina, alet ve malzeme onarımı 
?51 Satın alınacak makina, alât ve malzeme 21.2 Lira 4 999, 1 Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerinin okunması  tamamlandıktan sonra Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1961 bütçesi oylamaya geçildi ve  kabul edildi. 

1- ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ64 
Adalet Bakanlığı bütçesinin konuşulmasına başlandı. İlk söz Omay İbrahim 

Saffet verildi. “Efendim inkâr edilemiyecek bir gerçektir ki, hapishaneler bugün 
memleketimizin, vatanımızın bağrında açık bir yara halindedir. 1950 den sonra 
manevî alandaki ağır çöküntü yüzünden hapsanelerimiz son senelerde tamamen 
dolmuştur. Manevî çöküntüden bahsederken burada bulunmıyan insanların aleyhinde 
konuşacak değilim. Sadece bir gerçeğin ifadesi olarak konuşacağım. 1950 den sonra 
hâpsanelerimizde son zamanlarda 45 ilâ 50 bin mevkuf ve mahkûm vardı. Aftan sonra 
yapılan tahliyelere rağmen bugün 32 bin kadar insan kapalı bulunmaktadır. Muhterem 
arkadaşlar, hapsaneye giden insan bizim bir parçamızdır. Binaenaleyh onu kaderiyle 
başbaşa bırakmaya ve onu kendi haline terk etmeye hakkımız yoktur. Bu itibarla 
1950 den evvel infaz işinde yapılan hamlelerle çok geride bırakılmış olan zindancılık 
zihniyetine bugün artık paydos demek zamanı gelmiştir. Allahtan niyazımız odur ki, 
cemiyetimiz o seviyeye gelsin de bizim hapsaneler de bâzı Şimal memleketlerindeki 
hapsaneler gibi bomboş olsun. Fakat bizim hapsanelerimiz böyle dolu oldukça, 
mahkûmu himaye etmek bizim için, Devlet olarak bir vazifedir. Kürsüye çıkmaktan 
asıl maksadım şudur, geçenlerde gazetelerde okudum, Adalet Bakanı mahkûmları 
himaye etmek için meclisler kurulmasını düşünüyormuş, yani patronaj müesseseleri 
kurulmak isteniyor. Patronaj müesseselerinin kuruluşu bu memleket için büyük 
bir haberi beşarettir. Mahkumların manen ve maddeten kalkınması bakımından bu 
müesseseler süratle kurulmalıdır. Ceza evinde okul, iş, spor, hattâ sinama, konser ve 
mâbed şarttır. Bu insanlar üzerinde faydalı tesirler yaratır. Bunlarla beraber aslolan 
onları hayata intibaka hazırlıyan patronaj müessesesi mevzuu başta gelen bir vazife 
halinde kendisini göstermektedir. Çünkü ceza evinde uzun zaman kaldıktan sonra 
çıkan bir insan cemiyetten âdeta ürker. Hattâ cemiyet de ondan üşür. Öyle ki, çok 
insanlar ona iş vermekten çekinirler. Binaenaleyh bu insanları normal hayatın içine 
doğru yedeklemek cemiyetin vazifesidir. Bununla beraber söylemek istediğim 
mühim şey şudur; memleketimizde bir Millî Eğitim seferberliği ele alınmıştır. Bu, 
cemiyetimizi kurtaracak en büyük işimizdir. Millî Eğitim ve Adalet Bakanlarından 
istirhamım şudur; aralarında anlaşarak bir koordinasyon sağlıyabilirlerse ve Millî 

64  T.C. Kurucu Meclis Tutanak Dergisi, Cilt 4, Üçüncü Birleşim (21.2.1961) s.140-154. 
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Eğitim seferberliğini ceza evlerine kadar götürürlerse cemiyete çok büyük hizmet 
etmiş olurlar. Kendilerine büyük başarılar niyaz eder huzurunuzdan ayrılırım.” 
Diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra Sırrı Atalay söz aldı, “Efendim Adliye Vekâleti bütçesi üzerinde 
kısa maruzatta bulunmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Beni bu bütçe 
üzerinde durmaya sevk eden husus bütçe müzakereleri sırasında muhterem Adliye 
Bakanımızın bir beyanatiyle Adliye Vekâletine hâkim olan bir zihniyetten gelmektedir. 
Muhterem Adliye Vekilimiz samimî ve yürekten gelen bir duygu ile adliyemizin 
içinde bulunduğu durumu bütçede kah etmişlerdir. Fakat bu samimî ve yürekten 
gelen beyanat içerisinde, sivri bir nokta olarak, Muhterem Adliye Vekili siyasî 
hayata atılmış olan hâkimlerin bir daha mesleke alınmamalarına taraftar olduğunu 
beyan etmişler idi. Muhterem arkadaşlar, siyasî hayat bizim son zamanlarımızda 
bâzı acı tecelliler göstermiş olabilir. Bütün demokrasi memleketlerinde siyasî hayat 
en şerefli bir meslek olarak başta gelmektedir. Bizim de hâkimlerimiz siyasî bir 
hayata atılmak suretiyle şerefle çalışmaktadırlar. Onları bu haktan mahrum etmek 
hakkımız olmadığı gibi siyasî ve teşriî hayatımızı da kıymetli hâkimlerden mahrum 
etmeye elbetteki hakkımız yoktur ve olmamalıdır. On yıl içinde tesirlere karşı koyan 
hâkimlerimiz kanun ve vicdanlarının ışığında vazifelerini yapmışlardır. Elbetteki 
bunların içinde de bâzı zayıf iradeliler zuhur edebilir. Bunları yine hayat tasfiye 
edecektir. öyle hâdiseler biliyoruz ki bunları bütün delilleriyle huzurunuza sermek 
mümkündür. Ben bir mevzuu bir fotoğraf hadisesi sadakatiyle ifade edeceğim. 
Bu hâdise Adalet Bakanlığı bünyesinde olmuştur. İzmir vilâyeti Cumhuriyet 
Müddeiumumi muavini bulunan bir zata, filân şahıs hakkında maznuniyet kararı 
verirsen seni vilâyet müddeiumumiliğine tâyin ettiririz diye sakıt iktidar zamanında 
teklif de bulunulmuş, fakat bu şahıs vicdanının sesini duyarak, karşı tarafı 
lanetliyerek vazifesinden istifa suretiyle ayrılmıştır. 27 Mayısı takibeden günlerde 
bu fazilet örneğini gösteren bu şahsı hiçolmazsa kendi yerine almak veya ona 
mümasil bir vazife vermek gerekirken maalesef ayrıldığı yere tâyini yapılmamıştır. 
Madalyanın ters tarafını görmüş bulunmaktadırlar. Bunun açık şeklini bize şu netice 
göstermiştir. Meslekten ayrılmak mecburiyetinde olduğu takdirde adliye içinde bir 
daha o hâkime hizmet hakkı verilmemesi kanaatımca asla doğru bir şey değildir. 
Meslekten ayrılanlar şerefle siyasî hayatta vazife görmektedirler. Fakat haklı olarak 
ayıplanması icabeden hâkimlerin temizlenmesi lâzımdır. Buna da inanıyorum. Buna 
rağmen ben madalyanın öbür tarafını kendilerine göstermiş değilim. Muhterem Vekil 
eğer arzu ederlerse haksızlıkların cezalandırılması hususunda beliğ ve açık misaller 
verebilirim. Yalnız hissiyata ve şahsiyata girmemek için bu misalleri vermekten bu 
sebeple kaçmıyorum. Şimdilik bu misallerden vazgeçiyorum. Başka bir mevzua, 
temas etmek istiyorum. İkinci Cumhuriyetin Anayasası hazırlanmaktadır. Bu 
Anayasaya muvazi olmak üzere Türk Ceza Kanununun demokratik bir hüviyet 
ve karakter içinde hazırlanması da zaruret halini almıştır. Acaba bu yolda nasıl bir 
hazırlık vardır. Demokratik bir hüviyet içinde Ceza Kanunun ve Usul kanunlarının 
hazırlanması, kaza istiklâli ve hâkim teminatını garanti altına alacak çalışmalar 
mevzuubahis midir? Bu çalışmaların gerçek bir kaza istiklâli ve hâkim teminatını 
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temin edecek bir karakterde olmasının ehemmiyeti aşikârdır. Yoksa alelusul bir 
Hâkimler Kanunu mu hazırlanmaktadır? Gerçek mânasında ve Garp memleketleri 
demokrasi anlayışı hüviyetine muvazi olarak bir Hâkimler Kanunu hazırlanmasını 
temenni ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım.”

Kurucu Meclis üyesi Baltacıoğlu Zeki söz alarak Muhterem arkadaşlarım. Geçmiş 
yılların Adliye Vekâleti bütçesinin müzakerelerini hatırlıyalım. Bu müzakereleri 
hepiniz de hatırlıyacaksınız. Bugün artık o müzakerelerdeki münakaşaların sona 
ermiş bulunduğunu görmekteyiz. Bütün dünyanın tereddütsüz ittifak ettikleri, 
hukuki Devletin temel prensipleri üzerindeki münakaşalar 27 Mayıs inkılâbı ile 
son bulmuştur. Medenî milletlerin 150 - 200 sene evvel hallettikleri insan hak ve 
hürriyetleri konusundaki dertlerimiz ve büyük ıstıraplarımız artık dinmiştir. İhtilâl 
neticesinde bizler nazarlarımızı memleket dert ve meselelerine, vatandaş hizmetine 
tevcih etmek imkânına kavuşmuş bulunuyoruz. Bize bu imkânı hazırlıyanlara ve 
bunda emeği bulunanlara teşekkürle sözlerime başlamak istiyorum. Ancak bu 
teşekkürle beraber bütçe tenkidlerinde 27 Mayısın öncesini unutmuş gibi görünen 
veya bu intibaı bizlerde bırakmış olan arkadaşlara o karanlık günlerle, bugüne 
kavuşmak için yapılan çalışmaları tekrar hatırlamalarını hassaten rica edeceğim. 
Muhterem arkadaşlarım, Adalet Bakanlığının, kanaatime göre esas görevi, sosyal 
hayatımızı modern hukukun kabul ettiği esaslara göre tanzim etmektir. Adliye 
Bakanlığının teşkilâtına baktığımız zaman bu teşkilâtın bu yolda her hangi bir 
çalışması olmadığını görürüz. Adalet Bakanlığının eski bir müntesibi olarak arz 
ediyorum. Bugün Adliye Vekâleti personel, muhasebe ve levazım işlerini tedvir eden 
bir daire durumundadır. Esas görevini bir kenara bırakmıştır. Bakanlık hukuk ve 
ceza işleri diye iki umum müdürlüğe ayrılmıştır. Yakından temas edenler bilirler ki 
bu iki umum müdürlüğün başlıca görevleri hâkimler hakkında yapılan şikâyetleri 
tesbit ve tetkikten ibarettir. Ve bu yolda yaptıkları çalışmalardan da mevcut Hâkimler 
Kanununun muvacehesinde mühim bir netice de elde edilemez. Bu itibarla yeni 
Anayasa hükümlerine göre; onunla muvazi olarak bütün adlî kanunların ele alınmasını 
ve Adliye Bakanlığı teşkilâtının da bu mühim görevi yapacak şekilde bu arada tetkik 
edilip teşkilâtlandırılmasını Sayın Adliye Bakanımızdan rica edeceğim. Adliye 
Vekâleti bütçesi üzerinde bir iki meseleye daha temas etmek isterim. Bunlardan 
birisi vekâlet yayınlarının kifayetsiz oluşudur. Temyiz Mahkemesinin içtihatları ile 
meslekî mahiyetteki yayınların süratle ve zamanında bedelsiz olarak hâkimlerimize 
ulaştırılması şarttır. Bakanlığın yayınlarından bulunan Adalet Dergisi; bilhassa 
Temyiz Mahkemesi içtihatları bakımından kifayetsizdir. Esasen Temyiz Mahkemesi 
içtihatları bugün ticaret meta halindedir. Bu hususun ticaret mevzuu halinden 
çıkarılmasını rica ediyorum. İkinci bir mesele de adlî tıp meselesidir ki, bunun 
üzerinde de bir nebze tevakkuf edilmesi gerekir. Biliyorsunuz İstanbul’da bir Adlî 
Tıp Meclisi vardır. Bu meclis hâdiseler olup bittikten sonra mahkemenin kendisine 
gönderdiği maddî delilleri tetkik edip bir karar verir. Halbuki dâvaların selâmetle 
ve isabetle neticelenebilmesi için dâvalardâki maddi delillerin çok fazla olarak elde 
edilmiş olması lâzımdır. Bu bakımdan bir dâvayı esaslı bir şekilde halledebilmek 
için, adlî tıp hizmetini geliştirmek ve daha küçük mahiyette olarak bu teşkilâtın 
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yurdun muayyen bölgelerde savcılıkların emrinde kurulmasını temenni etmekteyim. 
Sayın Adalet Bakanının bu husus üzerinde durmasını hassaten rica ediyorum. 
Temas etmek istediğim bir üçüncü mesele avukatlık mesleği ile ilgilidir. Avukatlık 
Kanununun yeni baştan ele alınması lâzımdır. Avukatın vazife gördüğü mahkemede 
tevkif edilmesi, avukatın ifa etmekte olduğu mukaddes müdafaa hakkını tehdideder 
mahiyettedir. Âmme hizmeti mahiyetinde olan avukatlık mesleği kanunî birçok 
kayıtlara tâbi tutulmuştur. Muhakeme sırasında kanunî ve meslekî vecibe ve âdâb 
dışına çıkılması halinde ilgilinin gerekli takibata mâruz bırakılması ve disiplin yolu 
ile tecziyesi mümkündür. Dünyanın hiçbir yerinde avukatların, huzurunda vazife 
gördüğü hâkimler tarafından tevkif edilmeleri bahis mevzuu değildir. Avukatlık 
Kanunu bu mukaddes vazifeyi yapan avukatların başı üzerinde demoklesin kılıcı 
gibi asılı durmaktadır. Sayın Bakandan, yeni  Avukatlık Kanununun hazırlanmasında 
bu hususun nazarı dikkate alınmasını istirham ediyorum. Adalet Bakanlığı teşkilâtı 
ile alâkalı olan bir son mesele de bu teşkilâtta çalışan tâli personelin durumlarıdır. 
Başkâtip ve zabıt kâtipleri meşgul oldukları işin mahiyeti icabı olarak çok büyük 
fedakârlıklarla çalışmaktadırlar. Mesaileri her gün gözlerimizin önünde cereyan 
eden feragatli ve fedakâr adliye memurlarının durumları diğer Devlet memurlarından 
çok farklıdır. Bunun yanında gördükleri vazifenin ehemmiyeti de aşikârdır. İcra 
memurları ile başkâtip ve zabıt kâtiplerinin mesuliyet ve mesaileri nazarı itibara 
alınarak kendilerine ayrıca tazminat verilmesi gerekir kanaatindeyim. Bu hususun 
da nazarı dikkate alınmasını bilhassa rica edeceğim. Hürmetlerimle.” Dedi

Kurucu Meclis üyesi Kırker Enver söz aldı ve Muhterem arkadaşlarım; bendeniz 
de biraz evvel kürsüde konuşan arkadaşımın temas ettiği bilhassa kendilerini 
Adliyeye benimsemiş ve hayatını vakfetmiş Adliye mensuplarından başkâtip ve 
icra memurlarının durumuna temas edeceğim. Bunlar için bir kanun hazırlandığı ve 
Maliye Vekâletine gönderildiğini Sayın Adliye Bakanı Bütçe Komisyonunda ifade 
buyurdular kendilerine şükranlarımı arz ederken, Maliye Bakanından da bu samimî 
kanaatlere iştirak etmek suretiyle bu kanunu bir an evvel getirmelerini temenni 
ederim. Bütün arkadaşların bildiği gibi, hâdiselerin çözümünde hâkimin rolü ne 
kadar büyükse zabıt kâtibinin de rolü o kadar büyüktür. Mesai saati bittikten sonra, 
kararların yazılması, dosyaların tanzimi, hattâ milyonlarca dosyanın muhafazası 
şahsan zabıt kâtibinin mesuliyeti altındadır. Bütün bu duruma mukabil maaş ve 
kadro durumu gayet azdır. En fazla kadro 40 - 50 arasındadır. Kadroların az olması 
sebebiyle buralara orta mektep mezunları dahi gelmemektedir. Buralara ancak 
mübaşirlikten yetişmek suretiyle kâtipler gelmektedir. Âdeta bir nevi topallamak 
suretiyle kadrolar doldurulmaktadır. Bu itibarla zabıt kâtipleri kadrosunu ıslah etmek 
ve bunlara hiç olmazsa terfi imkânlarını sağlamak ve bunu muntazam ödeneklerle 
telâfî etmek iktiza eder. İkinci bir nokta; bilhassa İcra ve İflâs Kanununun bugünkü 
ihtiyaçları karşılıyamıyacak bu durumda olduğunu arz etmek isterim. İcra ve İflâs 
Kanunu âdeta bugün borçluyu himaye etmektedir. Alacaklı alacağını tahsilde çok 
zaman imkânsızlıklar iyinde kalmaktadır. Buranın ihtiyacı karşılıyaeak duruma, 
getirilmesini rica ediyorum. Diğer taraftan Avukatlık Kanununun, muhterem 
arkadaşımızın temas ettiği gibi, Bendeniz de bilhassa âmine hizmeti gören bu 
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meslekdaşlarımın istikballerinin teminat altına alınması, Hâkimler Kanunu ve 
hâkim teminatının yanıbaşında her sahada haksızlığı meydana çıkaracak olan ve 
hâkim müşaviri sayılan avukatların da istikballerinin teminat altına alınması babında 
Avukatlar hakkındaki Kanunun da bir an evvel getirilmesini istirham edeceğim 
hürmetlerimle.” Dedi

 Kurucu Meclis üyesi Ahmet Cevdet  Aydın söz alarak,  “Muhterem arkadaşlar 
bendeniz de Sayın Adliye Bakanımızdan bir temennide bulunacağım. O da daha 
ziyade tatbikatta müşahede ettiğim bir husustur. Muhterem arkadaşlar, hepinizin 
malûmu olduğu üzere kaymakamlara âmme hizmetlerini daha seri bir şekilde ifa 
edilebilmeleri bakımından birer vasıta verilmiş bulunmaktadır. Adliyemizin de böyle 
bir vasıtaya şiddetle ihtiyacı vardır. Bunu ben yalnız vilâyetler için düşünüyorum. 
Şayet her vilâyette savcıların emrine bir jeep arabası verecek olursa, adlî hâdiseler 
bakımından savcılık hâdiselerde nâzım rolü oynıyacaktır. Bilhassa cürmümeşlut 
hâdiselerine ânında yetişememek birçok mahzurlar doğmakta ve bâzı delillerin 
zamanında toplanmasına mâni olmaktadır. Bilhassa Orta - Anadolu, Güneydoğu - 
Anadolu, Doğu - Anadolu’da, her zaman vasıta bulmak mümkün değildir. Bu bir 
realitedir. Bulunan vasıtalar da ya çok ücret istemekte, veyahut fazla ücret alamıyacağı 
düşüncesi ile gitmemektedir. Adliye memlekete adaleti temine çalışmaktadır. Bunu 
müşahade etmiş olan arkadaşlar bilirler ki, 200 milyon lira civarında olan Bakanlık 
bütçesine büyük bir külfet de yüklemiyecektir, tahmin ederim. Bu vasıtaları illerin 
savcılarına verdiğimiz takdirde, suçüstü keşiflerinde ağır ceza hâkimleri de âcil 
hallerde, savcılığa müracaatle hu vasıtadan istifade edebilecektir. Tatbikattan bir 
misal vereceğim; öyle keşifler vardır ki, iki ay üç ay gidilmemiş, tehir edilmiştir. 
Bu çok büyük bir mahzurdur. Eğer Adliyemizin bu derdi halledilecek olur, buna 
imkân, bulunursa, her halde Adliye müessesesi büyük bir imkâna kavuşmuş 
olacaktır. Benden önce konuşan arkadaşlarım çok haklı olarak mahkemelerde 
çalışan kâtiplerin durumları üzerine eğildiler ve bu konuyu işlediler. Belki benim 
konuşmam tekrar olacaktır. Fakat bunda faide vardır. Çünkü 10 - 15 seneden beri 
takibedilen bütçelerde bu konu daima Meclise gelir ve münakaşa edilir. Bunların 
daha iyi bir hayat seviyesine eriştirilmeleri ve çok yorucu ve o nispette de sorumlu 
oldukları vazifelerinin gerektirdiği tazminatı alabilmeleri kanun ve bütçe meselesi 
olduğu daima söylenir. Çok rica ederim, kanunla mı halledilecek yoksa bütçe ile 
mi halledilecek nasıl yapılacaksa bu mesele âcil bir hal şekline bağlansın. Geceli 
gündüzlü çalışan ve doğrusunu söylemek içabederse saatleri olmıyan ; çünkü bunlar 
sabahları muhakemeden evvel gelirler, dosyaları hazırlarlar. Mesai saatlerinden sonra 
da kalırlar, Cumartesi ve Pazar günleri çalışırlar, bu itibarla; bunların vazifelerinin 
çok yorucu olduğu meydanda. Ünlü profesör Neumark 1951 de verdiği bir raporda 
devlet dairelerimizin içinde en rasyonel çalışan dairenin adliye daireleri olduğunu 
ifade etmiştir. Bu vaziyet karşısında ağır mesuliyetler içerisinde olan bu fedakâr 
arkadaşların haklarını vermek lâzımdır. Bu arada arkadaşlarımın temas etmedikleri 
ve gene mühim bir konu olarak gardiyanlar meselesine de bir nebze temas etmek 
istiyorum. Gardiyanlarımız umumiyetle kaliteli şahıslardan seçilmemektedir. Bu 
sebepten kendilerine verilen ücretin de azlığı dolayısiyle ki, bunlara umumiyetle 
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200 liranın da altında ücret verilmelidir, şüphesiz bunlar bu ücretle de görevlerini 
gereği kadar benimsememektedirler. Bunların görevleri de ağırdır. Bütün bir hafta 
ceza evlerinde kalıp mahkûmlarla uğraşırlar. Artık ceza evlerinin birer ıslahane 
olduğunu da kabul etmek gerekir. Yine sayın Adalet Bakanımız bunların durumlarını 
göz önüne alarak, kendilerini bilhassa barem içine almak suretiyle hayatlarını daha 
iyi kazanmalarını sağlıyacak, imkânlarını artıracak tedbirler alınmalıdır. Bunları 
muayyen hayat şartlarına kavuşturmak, bunları yükseltmek yerinde olur. Mâruzâtım 
bundan ibarettir” diyerek sözlerini tamamladı.

Kurucu Meclis üyesi Şinasi Özdenoğlu söz aldı, “Çok muhterem arkadaşlar, 
ihtilâlini adalete istinadettirmiş bir milletin temsilcileri olarak adalet camiamızın 
meselelerini ve dâvalarını yüksek huzurunuzda dile getirirken, sizleri, bu dâvanın 
tahakkuku için en büyük teminat olarak telâkki ediyorum. Benden önce bir kıymetli 
arkadaşım temas etti. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 379 uncu maddesi 
gereğince, mahkemelerde hâkimlerin, avukatları tevkif salâhiyeti üzerinde bir nebze 
durmak istiyorum. Bu madde hükmü son derece mutlak, antidemokratiktir. «Bir kimse 
mahkeme huzurunda münasibolmıyan bir elfazda bulunur veya fiil ika ederse, hakim 
kendisini derhal tevkif etmek suretiyle tevkifhaneye gönderir. Verilecek ceza bir ay 
hapisten aşağı olmaz, para cezası da hükmolunur. Bu mahkeme kararının aleyhinde 
temyiz hakkı da mevcut değildir.» Şimdi, görüyorsunuz ki, bu hüküm son derece 
ağır ve avukatlığın masuniyetini ihlâl edecek mahiyettedir. Böyle bir hükmü Yüksek 
Heyetinizin tasvibetmiyeceğine kaani bulunuyorum. Soruyorum, böyle bir kanun 
hükmü, tarihe intikal etmiş olan Polis Salâhiyetleri Kanununun 18 inci maddesinden 
ne farkı var, antidemokratik ruh itibariyle, bence bu madde ile o madde arasında 
antidemokratik vasfı itibariyle bir fark yoktur. Keza Emekli Sandığı Kanununu 
tadil eden 39 uncu maddesi kanunun esprisi ile ve mânası ile bu maddenin gayesi 
arasında bir fark gözetilebiliyor mu? Netice itibariyle âmme hizmeti mahiyetinde 
görülen ve kendisini adalet hizmetine adıyan bu meslek mensuplarını mutlaka böyle 
bir tehlikeden sıyanet etmek mecburiyetindeyiz. Adliye Vekâletinin çok yakında 
Avukatlık Kanunu ile huzura geleceğini duydum. Geçen her bütçede de bu ağır 
hükmün tadili zımnında iki maddelik bir tasarının getirileceğini her zaman duyarız 
ve bunu da duymakla yetiniriz. Şimdiye kadar bunun tahakkuk etmemesi teessüf 
ve üzüntüye şayandır. Muhterem Vekilden bu mevzu üzerinde büyük hassasiyet 
göstermelerini çok rica ediyorum. İkinci bir mevzua temas etmek istiyorum; o da 
Ankara Adalet Sarayıdır. Bu mevzuda bütçede bir tahsisat görmek isterdim. Fakat 
üzüntü ile müşahede ettim ki, böyle bir tahsisat yok. Başkentimizde yeni bir adalet 
sarayının yapılması zaruri bir ihtiyaç haline gelmiş bulunuyor. Çünkü görüyoruz 
ki, Ankara Adalet Sarayı ihtiyaçlar için gayrikâfidir. Bu sarayda iki ağır ceza, üç 
ticaret mahkemesi, 8 asliye hukuk, 4 asliye ceza, 5 sulh hukuk, 5 sulh ceza ve iki 
icra mahkemesi, 6 icra dairesi sıkışmış bir durumdadır. Sıhhi değildir, ihtiyaca kâfi 
değildir. Çok temenni ederim ki bu sene bütçesinde bir tahsisat ayrılması suretiyle 
bu ihtiyacın karşılanması yolunda bir adım atılmış olsun. Bunu göremedim. Fakat 
ileriki yıllarda bunu görmek mümkün olur her halde. Bilhassa Adliye Bakanının bu 
konuda hassasiyetini istirham eder, hepinizi hürmetlerimle selâmlarım.” Dedi.



143

Ardından Şerafettin Yaşar Eğin söz aldı, “Muhterem arkadaşlar, bundan sonra 
gelecek bütçeyi de göz önüne almak suretiyle maruzatım çok kısa olacaktır.  Sakıt 
iktidarın birçok zamanlardaki yersiz arzularının mühim bir kısmının tahakkuk 
etmediği görülmüşse bunu, hâkimlerimizin türlü baskılara rağmen vicdanlarından 
gelen sese uyarak kanun hükümlerini tatbik etmelerinde aramak gerekir. Bu 
bakımdan hâkimlerimiz ve onların oynadığı rol kurulmasına çalıştığımız hakikî 
demokrasinin lâzımı gayrimüfarikıdır. Hal böyle olunca, şu kanun tasarıları 
hazırlanırken, Anayasada hâkimlerin istiklâline mütedair hükümler huzurunuza 
gelmiş olacaktır. Bu kanun tasarısı, kanuniyet iktisabettikten sonra kanaatimce, yeni 
seçime gidilmeden önce Adalet Bakanlığından istirhamlarımız olacaktır. Anayasada 
mevcut istiklâle muvazi olarak, Adalet Bakanlığı seçime girmeden evvel Hâkimler 
Kanununa yeni bir şekil verilmesi için ele alınması, hâkimlerin tâyini, terfii, nakli 
ve gene hâkimlerin inzibatî cezalarına ait hükümler yeniden tesis edilmeli ve bu 
suretle kanun yenibaştan düzenlenmelidir. Bu tasarıların Yüksek Meclise gelmesi 
arzuya şayan bulunmaktadır. Bununla beraber, adaletin emniyet ve sürat içinde 
tevziinde oldukça yardımı bulunan adalet cihazının kalem teşkilâtında birçok 
kâtip ve başkâtipler, müddetlerini doldurdukları halde kadrosuzluk yüzünden terfi 
edemedikleri görülmektedir. Bu hususu da Sayın Adalet Bakanının nazarı dikkate 
almasını ve yerine getirmesini temenni ederim. Adalet cihazının yardımcısı olan 
avukatlık meslekini tanzim eden Avukatlık Kanununun da nazarı dikkate alınarak 
yeniden düzenlenmesinin yerinde olacağına kaaniim. Müstakar bir adalet cihazının 
yanında mevcut Avukatlık Kanununda Adliye Vekâletinin birtakım nezaret ve 
murakabe haklarının Avukatlık Kanunu hükümleri içinde bulunduğunu görüyorum. 
Bu bakımdan Avukatlık Kanununun müstakil hâkimlerin iş görmesini temin edecek 
Hâkimler Kanununa muvazi olarak bu murakabe ve nezaret haklarının kaldırılması 
suretiyle bir Avukatlık Kanununun Meclise getirilmesinde yeni zihniyeti temin 
ve tatmin edecek bir çağrı olarak görüyorum. Bu hususların Adalet Bakanlığında 
nazarı itibara alınmasını istirham ederken hepinizi hürmetle selâmlarım.” Diyerek 
görüşlerini ortaya koydu.

Kurucu Meclis üyesi Asım Yılmaz, Pek muhterem arkadaşlarım, benden evvel 
konuşan kıymetli hatip arkadaşlarım, benim temas edeceğim mevzulara etraflı 
olarak dokundular. Ben de aynı temennileri huzurunuza sıralamakla iktifa edeceğim. 
En çok hâkimlerimizin kadrosuzluk sebebiyle senelerce terfi edemediği büyük 
şikâyetler arasındadır. Ben bu kadro meselesini suni bir mesele olarak telâkki 
ediyorum. Bütçemizde câri masrafların miktarının çok hasis bir davranış olmadığını 
ve zaruri görülen masraflar da umumiyetle câri masraflarda kabul edildiğine göre 
burada yapılacak iş Adalet Bakanlığının hâkimlerin kadrolarını genişleten bir kanun 
teklifini huzurunuza getirmesinden ibarettir sanıyorum. Diğer taraftan muhterem 
arkadaşlarınız temas etti; zabıt kâtipleri ve başkâtiplere ödenek verilmesi hususundaki 
taleplere ısrarla iştirak etmekteyim. Bu hususta verilecek bir karar Kurucu Meclisin ve 
bilhassa İnkılâp Hükümetinin hürmetle ve minnetle yâdedîlecek bir kararı olacaktır. 
Ceza evlerinin durumuna da kısaca temas etmek istiyorum. Tatabikatta bulundum. 
Suç işliyen vatandaşın hürriyeti tahdidedilir. Fakat sağlık durumu temin edilmez. 
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Sağlık bakımından maalesef ceza evleri müsait değildir. Bir Mersin Ceza Evi, bir 
Samsun Ceza Evi bugün içinde insanın yaşıyacağı tesisler değildir. Bir arkadaşımız 
bilhassa gardiyanlar meselesine temas etti. Gardiyanların durumunu ve bu meselenin 
hakikaten çok fecî olduğunu bir râisalle arz edeyim. Mersin Ceza Evinde bir 
sabahın altısında bir arama yaptık. Bu aramada maalesef külliyetli miktarda esrar 
bulduk. Bu ceza evi iki katlıdır. Yukarı kata çıktık, orada arama yaparken ve bu 
aramada bir koğuşta maalesef külliyetli miktarda sayılabilecek eşraf bulduk. Aşağı 
koğuş da vardı. Aramada ısrar edince, aşağı koğuşları niçin aramıyorsunuz, orada 
da silâh var, bıçak var, dediler. O koğuşun himaye edildiğini söylediler. O koğuşta 
yaptığımız aramada bir şey bulamadık. Tahkikat yapıyorduk, ifadelerini alıyorduk. 
Var dedikleri halde bulamamıştık. Bir mahkûm dedi ki, «Tabanca da var, bıçak 
da var. Sizin vazifeniz aramak, bizim işimiz de saklamak» dedi. «Siz bende bıçak 
bulursanız, tabanca bulursanız ne olur?” 6 aya mahkûm olurum. 30 yılıma bir altı 
ay daha eklenir, ne farkeder, benim için? Biz hayretle bakıyorduk. Sonradan anladık 
ki, gardiyanlara 100 -120 lira vermekte devam ettikçe bu olacak. Çünkü, mahkûmlar 
içinde gardiyana, bizim verdiğimizden çok daha fazla para verebilecek varlıkta 
insanlar vardır. İşte gardiyanların durumunu gösteren acıklı bir misal. Bunların 
durumlarının mutlaka düzeltilmesi icabeder. On beş günde değiştirilen gardiyanlar 
yerine, bunu meslek haline getirerek, uzun zaman hizmet edecek gardiyanlar bulma 
cihetine gitmeliyiz. Bugünkü durumdan ile gardiyanların mahkûmları himayelerini 
önliyemeyiz. Birer ıslah müessesesi olan ceza evi gardiyanlarının maaşlarının 
artırılmasının lâzımgeldiğini ifade etmek isterim. Sözlerim bundan ibarettir.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Öztürk Seyfi konu hakkında görüşlerini aktarmak üzere söz 
aldı, “Arkadaşlarım. Benden evvel konuşan arkadaşlar birçok hususlara temas ettiler. 
Bu sebeple ben telhis ederek konuşacağım. Türk Milleti ezelden adalet mefhumuna 
ve adalete hürmetkar bir millettir. Ecdattan tevarüs ettiğimiz mânevi mirasların 
en kiymetlisini hak anlayışımız, adalet duygumuz teşkil etmektedir. Hepimizin 
gönlü ister ki, bu anlayışımız dünden bugüne öylece muhafaza edilsin ve gelecek 
nesillere mukaddes bir emanet olarak terk ve tevdi edilsin. Hüzünle ifade edeyim ki, 
geçmiş yılların kötü zihniyeti, adlî meselelerimize el ve dil uzatan zihniyeti, yersiz 
ve haksız tasallûtları her sahada olduğu gibi adlî sahada da oldukça büyük tahribat 
yapmıştır. Yine şükranla ifade ederiz ki, Türk Milletinin bu hak anlayışına lâyık olan 
şerefli Türk hâkimleri ve savcıları ve bütün adalet mensupları haksız her davranışın 
karşısına çıkmışlar ve neticede muzaffer olmuşlardır. Bunu şükranla, ifade etmek 
isterim. Adaletin bugün iki ana meselesi vardır. Birincisi manevî huzur, ikincisi 
maddî huzur meselesi. Manevî huzurun adliyenin istiklâli ve ona bağlı olarak hâkim, 
ve savcıların teminata sahibolmalarıdır. Hüküm verme mevkiinde olan hâkim 
iktidarın baskısından, siyasî tesirlerden çekinmemeli, hükmünü verirken kendi 
vicdaniyle başbaşa kalabilmelidir. Bir memlekette; bir hâkim ekmeğiyle vicdanı 
arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsa o memlekette adalet tezelzüle uğramış 
demektir. Türk Milleti hak anlayışını, adalet anlayışını mülkün temeli saymıştır. 
Bu itibarla manevî huzurun temini hiç şüphesiz savcı ve hâkimlerimizin terfiini ve 
tâyinini Anayasa teminatı altına almaktan ibarettir. Şayanı şükrandır ki, Millî inkılâp 



145

Hükümetinin hazırladığı yeni Anayasasında buna yer verilmiştir. Arkadaşlar, bu 
mânevi teminat yanında hiç şüphesiz maddî teminata da yer vermek gerekir. Bu bütçe 
müzakerelerinde iki işi de ele almak çok yerindedir. Sadece mânevi huzurla çalışan 
savcı ve hâkimlerimize maddî teminatı da sağlamak vazifemizdir. Benden evvel 
konuşan muhterem arkadaşlarım ifade ettiler. Hâkimlerin en yakın yardımcısı olan 
başkâtipler ve zabıt kâtipleri uzun senelerin tecrübesi ile yetişmektedirler. Bunlar 
gereği gibi tatmin edilemedikleri için tam istifade edilecekleri sırada ayrılmaktadırlar. 
Şimdi aldıkları maaşlarla bunları uzun müddet hizmette tutmak mümkün değildir. 
Bunlar günlük mesaileri dışında çalışırlar, ancak bu çalışmaları kıymetlendirilmez, 
fazla mesai ücreti verilmez. Sayın Adalet Bakanının bu mevzuda hazırlamış olduğu 
kanunu bir an önce Yüksek Meclise getirmesini temenni ederim. Bu tasarı kanuniyet 
kesbettiği takdirde, başkâtipler, kâtipler ve icra memurlarının ödeneklerinin 
halledilmesi meselesi, gelmiş ve geçmiş iktidarlar tarafından, ikide bir sözü edildiği 
halde halledilememiş olan bu meselenin halli, Devrim Hükümetine nasibolacaktır. 
Muhterem arkadaşlar, bu yılki bütçe 180 milyon liradır. Bu yıl, 27 Mayıs 1960 tan 
evvel, Adliye Bakanlığında boş kadro 470 olarak görülüyordu. Bu boş kadroların 
bir kısmı doldurulmuş, şimdi 237 aded münhale inmiş olduğu görülmektedir. Bunun 
da süratle doldurulmasını bilhassa hukuk Devlet prensibine muvafık görmekteyim. 
Çünkü hepimizin malûmudur ki, yeni hazırlanmakta olan Seçim Kanunu, emniyet 
bakımından, adalet cihazımızı son, derece vazifelerle yüklü hale getirmiştir. Esasen 
iş çokluğu karşısında günde kırk elli dâvaya bakmaya mecbur olan hâkimin üzerine 
aldığı yükün, ağırlığı karşısında bir de seçim hizmeti kendisine yükletildiği takdirde 
kadroların süratle artırılması ve seçimlerden evvel münhal kadro kalmaması şüphesiz 
şayanı temennidir. Arkadaşlarım, maddî huzur sahasında 3 ana prensip vardır: Kolay 
adalet, çabuk adalet, ucuz adalet. Kolay adalet ve çabuk adalet memleketimizde 
istenilen şekilde tahakkuk edememektedir, Bu bir teşkilât meselesidir. Senelerce 
dâvanın sürüncemede kalmış olan ve uzun taliklerden sonra bir neticeye varılması 
bilhassa vatandaşlar arasında çok çeşitli sızlanmalara sebep olmaktadır. Bunların 
önlenmesi için gerek kadro mevzuunun gerekse dâvayı uzatan usulî açıkların 
kapatılmasına lüzum vardır. Bunlar tahakkuk ettiği takdirde adaletin kolay ve çabuk 
tahakkuku mümkün olacaktır. Ucuz adalete gelince; 5887 sayılı Harçlar Kanunu 
vatandaşlar için çok ağır külfetler tahmil etmektedir. Bir, iki bin liralık bir dâvanın 
açılması 80 - 100 liralık bir harçla kabildir. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı fakir 
olduğu için, vatandaşı hakkını aramaktan vazgeçmek gibi bir mecraya sokmak doğru 
olmaz. Onun için, hiç olmazsa bu harçları dâva ile uygun duruma sokmak gerekir. 
Sonra bu işte daha başka masraflar da vardır. Harçlardan başka, yol v. s. masrafları 
da vardır. Bütün bunlar eklenince vatandaşın kafasında şöyle bir düşünce yer alıyor. 
Ameliyat muvaffak oldu, fakat hasta öldü. Çünkü, vatandaş dâvayı kazanıyor ama, 
eline bir şey geçmiş, elinde bir şey kalmış olmuyor. Binaenaleyh, ucuz adaletin 
sağlanmasını Sayın Adalet Bakanından istirham etmekteyim. Bir diğer konuda, 
arkadaşlar bir nebze bahsettiler, icra ve iflâs mevzuudur. Bu bütçe yılı içerisinde 
intacı istenen 754 bin 101 icra dosyası mevcuttur. Her birisi ortalama 1 000 lira 
civarında olsa, yekûn para 700 milyon civarında olur. İcra ve iflâs teşkilâtı bugünün, 
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şartları içerisinde çok eksik ve kifayetsiz durumdadır. Bununla beraber, bu icra ve 
iflâs muameleleri yüzünden Devlete yılda 43 milyon lira gelir temin edilmektedir. Bir 
yanda günde 200 milyon lira harcayan daireler, diğer yanda, Hazineye yük olmıyan, 
üstelik gelir getiren İcra ve iflâs Dairesi, bütçeye az da olsa bir gelir sağlamaktadır. 
Böylece, icra ve iflâs mevzuunun ele alınmasının gerektiğini izaha çalışır oldum. Bu 
teşkilâtın düzenlenmesi lüzumludur, şarttır. Yalnız teşkilât noktasından değil, İcra ve 
İflâs Kanununun bünyesinde de birçok aksaklıklar, eksiklikler vardır. Bu sözlerimle, 
İcra ve İflâs Kanununun boşluklarının doldurulması için Hükümetçe bir harekete 
girişilirse çok iyi olacaktır.” Dedi

  Kurucu Meclis üyesi Seyfi Öztürk sözlerine devam ederek, “Netice itibariyle 
İcra ve İflâs Kanununun süratle tadil edilmesi çok temenniye şayandır. Bir alacaklının 
alacağını zamanında alamaması ve bu teşkilâtın iyi bir şekilde işlememesi vatandaşlar 
arasında derin bir huzursuzluk sebebi olmaktadır. Bu müessesenin süratle ıslahı her 
bakımdan memleket için faideli olacaktır. Bir diğer mesele olarak patronaj mevzuuna 
temas edeceğim. Bilhassa Af Kanununun çıkması ile ceza evlerinden çıkan birçok 
vatandaşlar, evet evet cemiyette şerefli insanlar olarak yaşıyabilirler. Ancak yıllardan 
beri iş yerlerinden ayrılmış olduklarından bunlara vatandaşların, bir iş bünyesi 
içinde kendilerine cemiyetin yeniden şefkat kollarını açması da zaruridir. Bu itibarla 
patronaj kanununun bir an evvel Meclise getirilmesi, böylece bu vatandaşlarımızın 
iş sahalarına girmeleri şayanı arzudur. Sözlerime son verirken adaletin hepimize 
gurur veren, haşmete lâyık bir düzene ulaşmasını temenni eder, hepinizi hürmetle, 
muhabbetle selâmlarım.” Sözlerini tamamladı.

Kurucu Meclis üyesi Yavuz Cemal söz alarak, “Muhterem arkadaşlar, bir 
memleketin inkişaf edebilmesi, her şeyden evvel, o memlekette adalet ve buna ait 
müesseselerin tam mânasiyle yerleşmesiyle mümkündür. 50 den 60 a kadarki 10 
yıl içinde iktidarda olan sabık iktidar mensupları adaleti yerleştirmekten ziyade onu 
baltalamakla uğraşmışlardır. 27 Mayıs devrimi ile iş başına gelen İnkılâp Hükümeti 
kısa bir zamanda adalet anlayışını tam anlamda yerleştirmiştir.  Ancak, adaletin tam 
olarak sağlanması için gerekli bâzı müesseselerde birtakım noksanlıklar vardır. Ben 
bilhassa bunlar üzerinde bâzı temennilerde bulunmak istiyorum. Adalet Bakanlığı 
bütçesinin incelenmesinden de anlaşıldığı, görüldüğü üzere, 1960 yılı bütçesinde 
açık bulunan 450 hâkim ve savcı kadrosu 1961 yılı bütçesinde 247 ye indirilmiştir. 
Bu hususta Hükümetçe yapılan çalışmalar iyi netice vermiştir. Ancak, alınacak daha 
başka tedbirlerle bu 247 açık kadroyu da doldurmak mümkün idi. Yine sakıt iktidar 
zamanında birçok adliyeci arkadaşlar o zamanın baskısı yüzünden istifa etmek zorunda 
kalmışlardır. Bunların içerisinde bir kısmı, adalet cihazımıza normal bir durum 
geldikten sonra, vazifelerine avdet etmek istemişler ve tekrar kadroya alınmak üzere 
Adalet Bakanlığına müracaat etmişlerdir. Adalet Bakanlığı kadro kifayetsizliğinden 
bahisle bu arkadaşların bir kısmını eski mesleklerine almamışlardır. Eskiden beri 
bu kadro meselesi Adalet Bakanlığının başına bir bela olarak çökmüş vaziyettedir. 
Kadro meselesinin muhakkak halledilmesi lâzımgeldiğine kaaniim. Sonra, Teşkilât 
Kanununda yapılacak değişiklikle, bu kadroların telâfi edilebileceğine de kaaniyim. 
Tatbikatta daima rastlıyorum. Sorgu teşkilâtı, diye bir teşkilât vardır. Şahsî kanaatime 
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göre bu teşkilât tamamiyle fuzulidir. Teşkilât, dâvaları uzatmaktan başka bir işe 
yaramamaktadır. Bu teşkilât, müddeiumumilikte yapılmakta olan muameleleri 
aynen tekrarlamaktadır. Sorgu teşkilâtı lâğvedilirse buradaki hâkimlerin bir kısmı 
müddeiumumiliklere bir kısmı da diğer adliye bölümlerinde çalıştırılmak suretiyle 
boş kadroların doldurulması, işlerin süratlendirilmesi mümkün olacaktır. Arkadaşlar, 
Adliye Bakanlığında halledilmesi icabeden diğer bir mesele, suçüstü tahsisatıdır. Bu 
hususu arkadaşlar da belirttiler. Mademki, suçüstüne zamanında gidebilmek için 
gerekli vasıta verilemiyor, hiç olmazsa suçüstü tahsisatı zamanında müddeiumumilik 
emrine verilmelidir. Bizim zamanımızda mahallinde keşif yapılır, gerekli evrak 
Adliye Bakanlığına gönderilir, ondan sonra tahsisat gelir. Bu suretle vesait temini 
güçleşmektedir. Müddeiumumi zoraki olarak vesaika el koymaktadır. Bu durum halk 
üzerinde huzursuzluk yaratmaktadır. Bunun düzeltilmesi için bu tahsisatın bir an 
evvel müddeiumumilerin emrine verilmesi lâzımdır kanaatindeyim. Adliye ve ceza 
evleri binalarının kifayetsizliği hakkında arkadaşlarım kâfi derecede izahat verdiler. 
Bunun için ben arkadaşlarımın temas etmediği bir noktaya temas edeceğim. Türk 
Ceza Kanununun 53 ve 54 üncü maddelerine tâbi olan küçüklerin, diğer mahkûmlarla 
beraber aynı yerde kalamıyacağı sarih olarak bu maddelerde belirtildiği gibi, Ceza 
ve Tevkif Evleri Nizamnamesinde de bu husus sarahaten zikredilmektedir. Bilhassa 
ceza evleri tek koğuştan ibaret şehirlerimiz pek çoktur. Küçük çocuklar, mecburî 
olarak diğer mahkûmlarla beraber aynı yerde bulundurulmaktadır ve bu sebeple 
bu küçük yaştaki çocukların ahlâkî durumları bozulmaktadır. Bina yapılmasına 
imkân olmadığına göre hiç olmazsa böyle yerler için bir parça fazla para vermek 
suretiyle daha iyi bir bina temini suretiyle bu gibi mahzurların önüne geçilse iyi olur 
kanaatindeyim. Arkadaşlar, hakikaten gerek mahkeme katipleri ve gerekse gardiyanlar 
hakkında söyliceklerim kalmadı. Çünkü arkadaşlarım bu hususlarda teferruatlı bir 
şekilde açıklamada bulundular. Ben de onlara katılıyorum. Temennilerim bunlardan 
ibarettir. Hürmetlerimle efendim.” Dedi.

Hükümet adına Adalet Bakanı Ekrem Tüzemen söz alarak eleştiri ve görüşleri 
cevapladı, “Muhterem arkadaşlar, Adalet Bakanlığının bütçesi münasebetiyle, 
İnkılâptan sonra yaptığımız işleri ve bundan sonra yapacağımız işleri sizlere kısaca 
arz etmek üzere 4 sayfalık bir not hazırlamıştım. Size kısaca bunu arz etmek niyetinde 
idim. Fakat muhterem arkadaşlar, fazla söz aldılar, muayyen meselelere dokundular. 
Onun için şimdi ben de bu meseleleri ayrı ayrı cevaplandırmak mecburiyetindeyim. 
Bunu göz önünde tutarak hazırlamış olduğum notları okumaktan vazgeçiyorum.  
Şimdi arkadaşlarımın buyurdukları sorulara mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde 
cevap vermeye çalışacağım. Bütçemiz hakkında konuşan arkadaşlarımın gerek 
tenkidlerine, gerekse övgülerine candan  teşekkür ederim. Bu konuşmalardan çok 
istifade ettim. Bu fikirler, ilerideki çalışmalarımıza rehber olacaktır. Cevaplarımı arz 
ederken belki de ahenkli bir sıraya riayet edemiyeceğim. Çünkü burada arkadaşlar 
konuştukça, meseleler ortaya atıldıkça ona göre bir sıra tertibetmiş bulunuyorum. 
Belki bu sıra pek isabetli olmamıştır. Onun için sizlerin lütfen mazur görmenizi rica  
edeceğim. Evvelâ söze ceza evlerinden başlıyacağım. Çünkü buraya çıkan ilk 
arkadaş bu meseleyi ele almıştı. Maalesef bugün memleketimizdeki ceza evlerinin 
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büyük bir kısmı hattâ nerede ise hemen hepsi ihtiyaca cevap verecek durumdan 
uzaktır. Vekâlet bu durumu göz önünde tutarak ceza evlerini ıslah ve cezadan 
beklenilen gayeyi sağlıyacak şekilde yeniden inşa ve tadile çalışmaktadır. Bugüne 
kadar bâzı yerlerde ayrı ceza evleri yapılmıştır. Ve bu senenin bütçesine de, benim 
balkanlığıma değil, Bayındırlık Bakanlığı bütçesine 10 milyon 250 (bin liralık bir 
tahsisat konulmuştur. Bununla da evvelce başlanmış bir kısım büyük ceza evlerinin 
inşasına devam olunacaktır. Bundan başka hususi bir kanunla ceza evleri ve adliye 
binaları inşaatına tahsis edilen bir gelirle de küçük tipte yeni ceza evleri yaptırılması 
kararlaştırılmıştır. Bu itibarla ceza evleri durumunu tenkideden arkadaşlarımız bu 
tenkidlerinde haklıdırlar. Fakat, bu iş kısa zamanda halledilecek bir mesele değildir, 
öteden beri devam edip gelen bir derttir bu. Uzun zamandan beri bu derde deva 
bulmaya çalışılmaktadır. Ceza evleri hakkında biraz evvel konuşan bir arkadaşımız, 
küçüklerle büyüklerin aynı yerde bulundurulmaları hiçbir suretle terviç edilecek bir 
hal değildir, buyurdular. Haklıdırlar. Fakat elimizdeki bütçe imkânları bugün için bu 
meselenin halline müsait değildir, buna imkân vermemektedir. Ceza evleri hakkındaki 
maruzatımı tamamlamadan evvel şuna da işaret edeyim iki, bu Ceza evlerindeki 
mahkûmların barınma durumları iaşe durumları, bütçe imkânsızlığı dolayısiyle pek 
iyi değildir. Daha fazla para ayırmak mümkün olmuyor. Şunu memnuniyetle 
bildirebilirim ki, iş esası üzerine kurulacak ceza evlerinin adedi artırılmaya 
çalışılmaktadır. Yeni ceza evleri yapılırken iş esası üzerinde durulmaktadır, buna 
göre yaptırılmaktadır. Hattâ Bütçe Komisyonundaki müzakereler esnasında, 
bakanlığın PTT masrafları çok görülmüş, 7 milyon 751 liranın 750 bin lirası 
indirilmişti. Müzakerelerin sonunda sayın komisyon üyelerinin teklifi ile bütçenin o 
faslında yapılan 750 bin liralık indirmenin 700 bin lirası ceza evlerinde tesis edilecek 
iş esası için döner sermaye olarak ayrılması kabul edilmiş, bu fasla teklif edilen 300 
bin lira ile birlikte bu döner sermaye 1 milyon liraya çıkarılmıştır. Komisyon 
âzalarının gösterdikleri anlayışa huzurunuzda teşekkür ederim. Bundan sonra iş 
esası üzerine kurulacak ceza evleri, mütedavil sermayeli iş esasına göre kurulacaktır. 
Böylece mahkûmları daha fazla çalıştırma imkânı hâsıl olacak ve bu şekilde elde 
edilecek gelirle de hem bu mahkûmların daha iyi iaşesi temin edilecek, hem de 
kendileri meslek sahibi olacaklardır. Bu şekilde mahkûmlar üzerinde kokuşurken 
patronaj müessesesi üzerinde de bir iki kelime mâruzâtta bulunmak isterim: 
Arkadaşlar da ifade ettiler, bugüne kadar bu mesele halledilememiştir. Hapsaneden 
çıkan mahkûm maalesef cemiyete faydalı bir insan olarak çıkacağı yerde çok defa 
daha zararlı bir insan olarak dışarıya çıkıyor. Bunun sebebi ceza evlerinin beklenen, 
cezadan beklenen gayeyi, faydayı temin edecek durumda olmamalarıdır. Üstelik 
dışarıya çıkanlar iş bulamamakta ve bunun neticesi olarak da tekrar suç işleme 
durumuna düşmektedirler. Bunu gören vekâletimiz patronaj müessesesiyle alâkalı 
bir kanun teklifini hazırlamış bakanlıklara göndermiştir. Hepsinden müspet cevap 
gelmiştir. Maliye Vekâletinin de cevabı geldikten sonra tasarı Başvekâlete 
gönderilecektir. Bu şekilde ceza evleri mahkûmlar üzerindeki mâruzâtımı bitirdikten 
sonra muhterem arkadaşlarımızın bilhassa üzerinde durdukları, mahkeme başkâtipleri 
ve kâtipler konusuna da temas etmeyi faydalı görüyorum. Arkadaşların burada 
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kullandıkları kelimeler sarf ettikleri sözler hakikaten yerden göğe kadar doğrudur. 
Bu fedakâr insanlar adliye meslekinin, hâkimlerin başyardımcılarıdır. Fakat, 
maalesef bugüne kadar bunların maddi durumları üzerinde gereği gibi durulmamıştır. 
Bunlar hakikaten diğer Devlet memurlarından çok fazla çalışmaktadırlar. Mesai 
saatleriyle, günleriyle bağlı değildirler bunlar, birçok defa. Ama ne yaparsınız ki, şu 
bütçe imkânsızlıkları bugüne kadar bunların tatmin edilmelerine imkân vermemiştir. 
Bakanlığımız bunlara 75 - 100 lira arasında bir tazminat verilmesi için bir tasarı 
hazırlamış ve bunu Maliye Bakanlığına göndermiştir. Maliye Bakanlığının bu 
hususta verdiği cevap; Devlet Personel Dairesi kurulmuştur; bu daire bütün Devlet 
memurlarının durumlarını derleyip, toplayıp bir hal yoluna koyacaktır. Bu kâtiplerin 
durumu da, meselesi de bu arada ele alınıp, halledilecektir, şeklinde olmuştur. 
Bakanlık Devlet Personel Dairesinin faaliyete geçmesini beklemektedir. Personel 
Dairesi faaliyete geçtikten sonra bu kanun üzerinde tekrar durulacak, başkâtipler ve 
kâtiplere 75 - 100 lira arasında bir ödenek verilmeye çalışılacaktır. Efendim, 
kadrosuzluk sebebiyle birçok başkâtiplerden bâzıları, muayyen derecedeki 
müddetlerini bitirdikleri halde, üst dereceden kadro ve maaş alamamaktadırlar. Bu 
şekilde kadro beklemekte olan başkâtip ve zabıt kâtipleri vardır. Ümidediyorum ki, 
önümüzdeki günlerde tekrar üzerinde durulacak, bu hususta yapılacak tasarı pek 
yakında Yüksek Meclisinize sunulacaktır. Bu da, bakanlık bütçesindeki düşük 
kadrolar kaldırılıp, yerine icabeden derecede yüksek kadrolar alınmak suretiyle 
sağlanacak ve bu kanun müzakere edilip kanunlaştıktan sonra 1961 yılı içinde 
kadrosuzluk sebebiyle terfi edememiş başkâtip ve zabıt kâtibi kalmıyacaktır. 1962 
yılı bütçesinde, kadrosuzluk yüzünden terfi etmemelerinin önüne geçilecektir. Kadro 
meselesi üzerinde dururken yine bir kısım arkadaşlar, haklı olarak durdular. Ben de 
hâkimlerin kadrosu üzerinde duracağım. Bu kadro derdi hakikaten şikâyetleri 
mucibolmaktadır. Başka dairelerde umumiyetle memur kadroyu kovalar. Bizde ise 
öyle değil, tamamıyla ters bir vaziyet var. Müddeti dolan, kadro olmadığı için terfi 
edemez, senelerce bekler durur. Bugün de aynı vaziyet var, kadro olmadığı için 
birçok arkadaşlarımız terfi edememişlerdir. Yalnız bunların miktarı eskiye nazaran 
pek fazla değildir, inşallah ilerde bunlara da kadro sağlamak imkânını buluruz. 
Arkadaşlarımızdan bir kısmı adlî tıp müessesesi üzerinde durdular. Ve ihtiyacı 
karşılamadığını belirttiler. Kendileri haklı. Hakikaten bu müessese bir tane ve işi pek 
çok, başından aşkın. Bunu gören benden evvelki arkadaşlar bu müessesenin adedinin 
ikiye çıkarılması ve ayrıca bir de adlî tıp şurası tesisi için bir kanun hazırlatmışlardır, 
bir komisyona. Bunun üzerinde halen duruluyor. En kısa zamanda Meclise 
sunulacaktır. Yalnız peşinen şunu arz edeyim; bu kanunlar hazırlanacak gelecektir. 
Diğer bir kısım kanunlar için de bundan bahsedilecektir. Şunu arz edeyim ki, Yüksek 
Meclisin bütün bu kanunların müzakeresine ve kabulüne zamanı olacağını pek 
zannetmiyorum. Bu ayın sonuna kadar Bütçe Kanununu müzakere ve kabul edeceğiz. 
Daha sonra Seçim Kanunu, Seçmen Kütükleri Kanunu gelecek. Anayasa kanunu 
tasarısı gelecek. Bütün bu kanunlar bizi Nisan sonuna kadar meşgul edecektir. Bütün 
bu kanunlar da bütçeye külfet yükliyen kanunlardır. Bundan evvelki çalışılanrıda  
gördük ki, Maliye Bakanı arkadaşımız ve diğer Bütçe Komisyonu Sözcüsü arkadaşlar 
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geldiler, bütçe durumunu söylediler, bir santim dahi ilâve edecek paramız yoktur, 
dediler, öyle görünüyor ki, paraya ihtiyaç gösterecek kanun tasarılarımız maalesef 
kanunlaşmayacaktır. Bunu arz etmekte faydalı görüyorum. Bir de muhterem 
arkadaşlarım, hiç olmazsa il merkezlerindeki mahkemelerin emrine vâsıta 
sağlanması, amme hizmetini görecek bir taşıtın verilmesinin faydalı olacağı üzerinde 
duruldu. Fakat, maalesef gene bütçe imkânsızlıkları dolayısiyle bu ihtiyacı karşılamak 
mümkün olamamıştır, ümidederim ki, ileriki senelerde bunun da bir çaresi bulunur. 
Efendim, bir kısım arkadaşlar, eski iktidar zamanında şu veya bu sebeple meslekten, 
ayrılan arkadaşların neden dolayı mesleke alınmadığını ve siyasete atılanların tekrar 
mesleke alınmalarında bir mahzur olmadığı halde bendenizin Bütçe Komisyonundaki 
müzakereler sırasında bunların mesleke alınmalarının doğru olmıyacağı yolunda bir 
söz sarf ettiğimi belirterek tenkidde bulundular. Bu tenkidlere kısmen hak veririm. 
Bu arkadaşları tekrar mesleke alamayışımızın sebebi elimizde onlara uygun kadronun 
bulunmamasıdır. Keşke kadromuz olsa da bu değerli arkadaşlarımızı tekrar bağrımıza 
bassak siyasete atılan arkadaşların tekrar alınanmıyacağı meselesine gelince; dediler 
ki yabancı memleketlerde bu gibiler sonradan pek ala hâkim olabiliyorlar, bunu ifade 
ettiler. Olabilir bendeniz olamaz demiyorum. Fakat bendenizin kanaati şudur ki, 
Bütçe Komisyonunda da memleketimizin şartları göz önünde bulundurularak geçmiş 
bir hâdiseye de ibaret ettim. İkinci Cumhuriyetin Kurucu Meclisim her türlü 
endişelerden âzade bir şekilde görevlerini başarmasını canı gönülden temenni 
etmekteyim ve bunun böyle olacağına imanım vardır bir Adalet Bakanı olarak da. 
(Alkışlar) Onun için bir Adalet Bakanı olarak, evvelce siyasi hayata katılmış bir 
arkadaşın bir seçim Kurulu Başkanlığı yapmasını yerinde bulmadım. Birtakım 
dedikodulara yer verilmemesi için yerinde görmedim. İnşaallah yarın normal duruma 
gireriz, normal meclisler gelir normal Senato gelir; ondan sonra bu arkadaşları da 
canı gönülden sinemize alırız. Benim o günkü konuşmam, bugünkü şartlar altında 
idi. Tekrar ediyorum, kim arzu ediyorsa arkadaşlarımızdan, kendilerine 
düşüncelerimizi elimdeki misallerle arz ederim. Ve kendilerinin de bana yerden göğe 
kadar hak vereceklerini tahmin ederim. Muhterem arkadaşlarımdan bâzıları 
Avukatlık ve Hâkimler kanunlarıyla Ceza ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
üzerinde durdular ve gerekirse, duruşma sırasında usul kanunlarına riayet etmiyen 
avukatları, diğer şahıslarda olduğu gibi, hâkime tevkif etme yetkisini yeren maddeler 
üzerinde tevakkuf ettiler. Şahsan bir hukukçu olarak böyle bir hükmün kanun 
metinlerinde bulunmasını uygun görmem. Nihayet avukatlardan hâkimlerin 
yardımcısıdır. Avukatlık Kanununu başında, avukatlığın bir âmme hizmeti olduğu 
yazılıdır. Binaenaleyh avukat bir suç işlerse, tevkifine lüzum yoktur, celseden 
çıkarılır ve gereği yapılır, mahkemeye verilir. Esasen tatbikatta da zannediyorum ki, 
pek mahdut sayıda böyle bir vaka olmuştur. Bir hâkimin, duruşma sırasındaki usulsüz 
hareketinden dolayı bir avukatı tevkif ettiği, hemen hemen iki elin on parmağı kadar 
azdır. Yalnız gerek Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, gerekse Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanunu eskiden beri ele alınmış yeni projeler hazırlanmıştır. Ancak bunlar 
500, 600 maddelik kanunlardır. Bu kadar geniş kanunların zamanı çok mahdut olan 
Meclisimiz tarafından görüşülmesine imkân yoktur. Efendim, arkadaşlarımızdan 
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biri harçlar üzerinde durdular. Harçların yüksekliğinden şikâyet ettiler. Bendeniz bu 
şikâyetin pek de o kadar haklı olduğuna kaani değilim. Vergilerin artırıldığı bir 
zamanda alınmakta  olan binde 40 hare çok değildir. Eskiden binde 10 hare alınırdı. 
Bu 1950 de binde 40 a çıkarılmıştır Bundan gaye gelir sağlamak değil haksız 
dâvaların önlenmesini sağlamaktır. Harçların çokluğundan şikâyet ettiler burada, 
Halbuki İstanbul avukatlarından bir arkadaşımız harçların, gıyap ve tebliğ harçlarının 
azlığından ve dâvaların lüzumsuz yere uzadığından şikâyet ederek bunun herkesin 
dâva açmasına sebebolmakta bulunduğunu söyliyerek bu harçların artırılmasını 
temin için, tavassutta bulunmaklığımı istedi. Binde kırk olan bu harcın dörtte birini 
yani on lirayı dâva eden peşin olarak öder, geri kalan kısmı haksız çıkan taraftan 
alınır. Bin liralık bir dâva için maktu harc üzerinden on lira peşin harc alınır, dâva 
kazanıldığı takdirde diğer taraf tamamen öder. Mahkemeleri uğrattıran bir kimseye 
tahmil edilen 1000 de 40 bir harc fazla olduğuna kaani değilim ve arkadaşımızın bu 
hususta beni mazur göreceklerini ümidederim. Harç Kanunu ele alınmış, Maliye 
Bakanlığınca üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmalar harçların azalması istikametinde 
değil, daha ziyade tezyidi hususunda olacaktır. Şimdilik netice bilinmediği için bir 
şey söyliyecek durumda değilim, efendim. Efendim, arkadaşlardan bir kısmı da 
Bakanlık teşkilâtının kifayetsiz olduğu üzerinde durdular. Kendilerine hak veririm. 
Bugün halen Bakanlığın bir Teşkilât Kanunu yoktur. Osmanlı devrinden kalma bir 
nizamname, Bakanlık teşkilâtını tanzim etmektedir. Daha evvel bir Teşkilât Kanunu 
hazırlanmış ise de, kısmen masrafı gerektirdiği için kalmıştır. Ümidederim ki, yakın 
bir zamanda Bakanlığın vazifelerini tam bir şekilde yapabilmesini sağlıyacak bir 
kanun hazırlanır ve huzurunuza getirilir. Muhterem arkadaşlarımdan bir kısmı 
gardiyanların durumu üzerinde  tevakkuf ettiler. Maalesef bugün gardiyanlara verilen 
ücretler çok az olduğu için, bihakkin gardiyan vazifesini yapacak eleman, 
bulunamamaktadır. Bunun için Vekâlet teşebbüse geçmiş, kanun hazırlamış, fakat 
parasızlık sebebiyle, Maliye Vekilinin mutabakatı alınamadığı için, Meclise 
sunulamamıştır. İnşaallah ilk fırsatta bu meselenin de halline çalışırız, Efendim, bir 
arkadaşımız da bakanlık tarafından mahallî teşkilâta cürmümeşhut suçu tahsisatının 
kâfi miktarda gönderilmediğini ve bunun birçok şikâyetlere sebeb olduğunu ve 
savcıların bundan dolayı müşkül durumda kaldığını ifade ettiler. Kendileri bu 
şikâyette haklıdırlar. Maalesef bakanlığın bütçesine bu hususta konulan tahsisat 
ihtiyacı karşılayamadığından bilhassa sene sonunda bu şekildeki alacaklıların 
alacaklarını zamanında ödemek mümkün olmuyor. Fakat bu senenin bütçesinde bu 
hususta geçen senelere nazaran 200 bin liralık bir fazlalıkla 4 milyon 400 bin lira 
tahsisat konulmuştur. Ümidederim ki, bu miktar bu nevi şikâyetleri önleyecek ve 
ihtiyaçları karşılayacaktır. Arkadaşlarımdan biri İcra İflâs Kanunu hususunda 
şikâyette bulundular ve bu kanunun daha ziyade borçluyu himaye eden bir kanun 
olduğunu söylediler. Kendileri haklıdırlar. Bakanlığa da bu yolda birçok şikâyetler 
gelmiştir. Hattâ İstanbul Ticaret Odasından da bu hususta bir şikâyetle birlikte bu 
kanunun  tadili ve bâzı maddeler eklenmesi hakkında hazırladıkları bir tasarı da 
bakanlığa gelmiştir. Bakanlıkta Temyiz Mahkemesi İcra ve İflâs Dairesi Reisi ile 
avukat arkadaşlarımızı ihtiva eden bir komisyon teşekkül etmiş, istanbul’dan gelen 
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teklifi de tetkik etmişler, hazırlanan raporu bakanlığa sunmuşlardır, İstanbul’da ki 
komisyonun hazırladığı raporu da tetkik ettim. Her iki tarafın haklı olduğu taraflar 
vardır. Netice itibarîyle kanunun yeniden yapılması düşünüldüğüne göre yapılması 
mutasavver değişikliklerin kanunun tümü ele alınacağı sırada yapılması tavsiye 
edilmektedir. Bunun üzerine İstanbul Üniversitesinde kanunun tümünü hazırlayan 
arkadaşımıza durumu bildirdim. Tümü üzerinde çalışmalar yapıp, hazırlanacak 
kanun lâyihasını bakanlığımıza tevdi etmesi hususunda istirhamda bulundum. 
Ricamı yerine getirecekler ve hazırlanan kanun tasarısını bakanlığımıza 
göndereceklerdir. Bir arkadaşımız, madem ki, kadronuz kifayetsizdir, evvelce 
meslekten ayrılan hâkim arkadaşları tekrar mesleke almak için uygun kadro 
bulamıyorsunuz, öyleyse, sorgu hâkimlerini kaldırın, bunlardan boşalacak kadrolara 
dışarıdan gelecek hâkimleri alın dediler. Sorgu hâkimliklerini kaldırırsak, sorgu 
hâkimlerini dışarı atacak değiliz. Onların içinde bir kısım mektepsiz olanları vardır. 
Bunların hâkimliklere tâyini mümkün değildir, onlardan bir miktar kadro boşalabilir, 
fakat mahduttur. Sorgu hâkimliği çok mühim bir müessesedir. Böyle olmasına 
rağmen bu müessese son zamanlarda küçümsenmiştir. Bundan dolayıdır ki, 
mahkemelerde işler uzamaktadır. Savcılar ilk hazırlık tahkikatının yapılmasını 
zabıtaya havale eder. Polis dinler ve tanzim ettiği evrak mahkemeye gelir. Bu yüzden 
de mahkemelerde iş uzar gider. Eğer başlangıçta tahkikat sağlam yapılsa mahkemede 
de iş çabuk biter. Bilhassa ağır cezada ilk tahkikat zaruridir ve ilk tahkikatı sorgu 
hâkimi yapar. Bu vazifenin ehli bir sorgu hâkimi tahkikatı bihakkin yaparsa bu 
mahkeme de çabuk biter. Sorgu hâkimleri olsun, müddeimumiler olsun maalesef bu 
tahkikat işine gerekli ehemmiyeti vermedikleri içindir ki, dâvalar senelerce uzar 
gider. Bu itibarla sayın arkadaşıma cevabım: Sorgu hâkimlerini ıskat etmek şöyle 
dursun onları çoğaltıp bütün dâvaları sorgu hâkimliklerinden geçirilip yapabilirsek 
çok daha faydalı bir iş yapmış olacağız. Efendim, şimdiye kadarki mâruzâtımda 
bütün arkadaşların sordukları suallere kısaca arzı cevap ettiğimi zannediyorum. 
İnşallah yakında huzurunuza gelecek Anayasa, hâkimlerimizin istiklâllerini 
sağlıyacak ve bitaraflıklarını temin edecek. Bunu sağlıyacak hükümler bu Anayasada 
yer alacak. Yüksek malûmları olduğu üzere bu Anayasa ve Seçim Kanunu kabul 
edildikten sonra seçime gidilecektir. Bu şekilde Anayasanın himayesi ile bütün 
teminatlara sahip bulunan hâkimler önümüzdeki seçimleri kontrol ve murakabe 
edeceklerdir. Bu seçimler her türlü tesirlerden azade yapılacaktır. Bundan hiç 
şüphemiz olmasın. Demin de arz ettiğim gibi, Adalet Bakanı olarak hâkimlerimizin 
bu şartlar altında tarafsızlıktan ayrılmıyacaklarına ve seçimleri tam bir titizlik ve 
tarafsızlıkla murakabe edeceklerine, muhakemeleri her türlü tesirden azade bir 
şekilde yapacaklarına eminim. İnşaallah bizden sonra gelecekler, yeni Meclise 
seçilecek arkadaşlar memleket işlerini ellerine aldıktan sonra geçen iktidar devrindeki 
kötü günleri bu millete bir daha çektirmezler. Sizlerin konuşmalarımla zamanınızı 
aldığım için affimi istirham eder, hepinizi hürmetle selâmlarım.” sözleriyle Bakanlar 
Kurulunun görüşlerini dile getirdi ve eleştirilere cevap verdi.
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Daha sonra, Adliye Bakanlığının bütçesinin fasıllarına geçildi: B. 101 201 202 
206 207 209 210 218 219 220 221 301 302 303 304 305 306 307 Lira Birinci kısım 
- Tahsisat ve benzeri özlük haklar Vekil tahsisatı 12 000 ikinci kısım - Personel 
giderleri I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar 97 788 500 Ücretler 12 390 000 I I - Başka 
haklar 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 3 224 
000 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek 
para mükâfatı 3 000 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 7 762 
427 Temsil tahsisatı 1 7458 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı 21 000 
Hâkim tahsisatı 24 410 800 6119 sayılı Kanun gereğince adlî tababetle ilgili olarak 
ödenecek tazminat 471 000 ÜM9 sayılı Kanunun 6 ve 9 uncu maddeleri gereğince 
mütehassıslara verilecek huzur ücreti 10 000 Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 
Merkez daireleri büro masrafları 489 000 Vilâyetler büro masrafları 4 650 000 Basılı 
kâğıt ve defterler 2 600 000 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 7 970 000 
Vilâyetler kira bedeli 750 000 Giyecekler 400 000 Harcırahlar 1 780 000 1961 B. 
308 309 403. 417 418 419 420 Ö : 3 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi 
giderleri ve yollukları Taşıtlar Lira 285 000 308 000 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 
Temsil giderleri 10 000 Kovuşturma giderleri 4 454 800 Adlî Tıp Kurulu giderleri 
150 000 Ceza ve tevkif evleri giderleri 20 014 200 Mebusların seçim giderleri 5 000 
000  Başkan araya girip söz alarak “420 nci bölüm hakkında Bütçe Komisyonunun 
bir önergesi vardır. Yüksek bilgilerinize sunuyorum. Kurucu Meclis Başkanlığına  
Bütçenin tanzimi sırasında bütçede yer almamış bulunan Yüksek Soruşturma Kurulu 
ile Yüksek Adalet Divanının 1961 yılındaki giderlerini karşılamak üzere Adalet 
Bakanlığı bütçesinde bir bölüm açılarak gerekli ödeneğin konulması gerekmektedir. 
Bu sebeple Adalet Bakanlığı bütçesinde (Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek 
Adalet Divanı her türlü masrafları) unvanı altında yeniden 421 inci bölüm açılması 
ve bu bölüme (1 000 000) lira konulması komisyonumuzca uygun görülmüş ve bunun 
karşılığını temin etmek üzere, bütçenin denkliğine müessir olmaması için kabul 
olunacak Seçim Kanununa göre ihtiyar olunacak masrafların şimdiden miktarının 
tâyinine imkân olmadığı ve ileride bu bölüme mevzuu ödeneğin kifayetsizliğinden 
dolayı tahsisat ilâve edilebileceği cihetle 420 nci mebusların seçim giderleri 
bölümünden (1 000 000) liranın tenzili kabul edilmiştir. Raporumuz Kurucu Meclise 
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.” Diyerek bütçeye yapılacak eki dile 
getirdi. Ve bütçenin okunmasına devam edildi.

B. 420 421 450 451 452 453 21.2 Lira Mebusların seçim giderleri Yüksek 
Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı her türlü masrafları Üniversite ve 
yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar Yayın giderleri Staj giderleri 
Milletlerarası münasebetlerinin gerektirdiği masraflar Beşinci kısım - Borçlar 501 
Geçen yıl borçları Altıncı kısım - Yardımlar 653 Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve  Ankara 
Adliyesi Hâkim ve Memurları Yardımlaşma Cemiyetine (Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerinde kullanılmak üzere) 5 000 000 1 000 000 315 000 220 000 39 
950 58 322 79 000 92 000 Yatırımlar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 1 400 000’ 
1 - Onarmalar 711 Adlî Tıp Kurulu alet ve gereçleri, onarımı 3 000 751 Adlî Tıp 
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Kurulu için satınalınacak alet ve malzeme 20 000 0 237 sayılı Kanun gereğince 
satınalınacak taşıtlar (Maliye bütçesine nakledilecektir.) 0 771 Mütedavil sermaye     
1 000 000 Okuma tamalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı bütçesinin okunan fasılları 
ile birlikte tümünü  oya sunularak kabul edildi.

2- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ65 
Kurucu Meclis üyesi Hasan Tez Milli Savunma Bakanlığı bütçesi hakkında 

görüş ve önerilerini aktarmak üzere söz aldı, “Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, Kurucu 
Meclisin Sayın üyeleri; memleket meselelerini vukufla tetkik edip millete duyurmak 
imkânını verdiğinizden dolayı şükranlarımı ifade etmek için söz almıştım. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Kurucu Meclis Üyesi Fahri Belen söz alarak, Muhterem arkadaşlarım; Millî 
Savunma bütçesinin mahiyetini belirtmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti, nüfus nispetine göre en büyük kuvveti silâh altında 
bulunduran ve Millî Savunmaya fazla değer veren devletler arasındadır. Coğrafî 
mevkiimizin ehemmiyeti ile ilgili olan bu durum, yurdumuzu ve dünya sulhunu 
korumak arzumuzun tabiî ve zaruri bir neticesidir. Bütçe giderlerimizin % 26 sı 
Millî Savunmaya tahsis edilmiştir ki, bunu darlık içinde ve kalkınma hamlelerine 
muhtacolan bir millet için büyük bir fedakârlık telakki edebiliriz. Bir noktaya da 
işaret etmek isterim ki silâh altında bulundurduğumuz kuvvet her türlü fedakârlığın 
ve malî takatimizin üstündedir. Bununla beraber kuvvetli bulunmak mecburiyeti 
karşısındayız. Milletimizin, subay ve erlerimizin feragat ve kanaatlerini de dikkate 
alarak Batı’daki normal ölçülere göre en az buıgünkü bütçenin iki misli bir paraya 
ihtiyaç vardır. Hakikî ihtiyaç ile bugünkü bütçe arasındaki büyük farkın bir kısmı 
Amerikan yardımı ile ve araçla kalan açık ise sefer hazırlıklarım kısmak suretiyle 
temin edilmektedir. Muhterem arkadaşlarım; bu meseleyi kısaca izah etmek isterim. 
Millî Savunma bütçelerinin ağırlık merkezini ordunun harbe hazırlanması ve sefer 
ihtiyaçları teşkil eder. Halbuki bütçemizin dörtte üçü personel ve hizmet giderleriyle 
iaşe maddelerine, üçte biri de sefer hazırlıklarına tahsis edilmiştir. Bugünkü malî 
takatimiz ise bu ihtiyacı tamamiyle temin edemiyeceğine göre esaslı tedbirler almaya 
ihtiyaç) vardır. Nizamı Cedid Ordusunun teşkilinden zamanımıza kadar, Ordumuzda 
kaliteden ziyade adede ehemmiyet verilmesi, askerî bütçelerin daima barış ordusunu 
ayakta tutmak gayesini takibederek sefer hazırlıklarının ikinci derecede bırakılması 
felâketlere sebebolmuştur. Millî Birlik Hükümeti Ordunun inkişafı için bâzı cezri 
hareketler yapmıştır. Fakat bu hususta daha birtakım tedbirlere ihtiyaç vardır. Burada 
tafsilâta girmek doğru olmadığı gibi ilgililer meseleyi benden daha iyi takdir ettikleri 
için şahsî bir kanaatimi huzurunuzda arz etmekle yetineceğim. Kuvvetle tahmin 
ediyorum ki, ordumuzun muharip kuvvetlerine dokunmadan karargâhlar ve geri 
hizmetlerden yapılacak tasarruflar ve buna benzer tedbirlerle ordu mevcudunu biraz 
daha azaltmak mümkündür. Nitekim emir eri meselesini halletmekle otuz bin er seyyar 
ordu, lehine kazanılmıştır. Buradaki mâruzâtım, sefer hazırlıklarına daha ziyade 
ehemmiyet verilmesini dilemekten ibaret olmakla beraber şunu da iftiharla belirtmek 

65  T. C. KURUCU MECLİS TUTANAK DERGİSİ, Cilt 4 , Üçüncü Birleşim (21.2.1961) s. 154-161. 
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isterim ki, ordumuz silâh ve malzeme bakımından hiçbir zaman erişemediğimiz bir 
dereceye çıkmıştır. Muhterem arkadaşlarım; yüksek mâlûmunuzdur ki, ordunun 
mânevi kuvveti maddi kuvvetinden daha ehemmiyetlidir. Kahraman ordumuzun 
mânevi kudretine tarih şahit olduğu gibi bütün Dünya da bunu teslim etmektedir. 
Başlıca kudret kaynağımız olan bu mânevi varlığı her türlü zararlı tesirlerden 
korumak, üzerinde dikkatle duracağımız millî dâvalarımızın başında gelmektedir. 
Türk ordusu millî orduların en güzel örneklerinden biridir; millî ordular milletin 
sinesinden doğarlar, onların en büyük mânevi desteği de milletin sevgisidir. Silâhlı 
Kuvvetlerin silâhsız vatandaşlara karşı kullanılması orduların mânevi bünyesini 
tahrip eder. Yakın zamanda şahit olduğumuz tarihte ve dünyada eşi görülmiyen 
bu gibi hallerin tekerrüründen Allah bizi korusun. Hattâ ordunun emniyet kuvveti 
gibi kullanılması da zaruri hallere münhasır kalmalıdır. Bu hususta Anayasanın 
yeni hükümler getirmesi en büyük temennilerimdendir. Ordumuzun yüksek mânevi 
kudretine ve disiplinine itimadımız vardır. Dünyanın en kritik yerinde sulha hizmet 
eden, güvenlik kaynağımız olan kahraman ordumuzu hürmetle selâmlıyarak 
sözlerime son veriyorum.” Diyerek konuşmasını tamamladı.

Bütçe hakkında Bahri Yazır söz alarak, “Muhterem arkadaşlarım, Millî Savunma 
bütçemiz ilk görünüşte umumi bütçenin büyük bir kısmını kapladığı halde, ben 
eminimki, bu kadar kabarık bütçe dahi, mevcut silâhlı kuvvetlerimizi, olması 
lâzımgelen seviyeye ulaştrmaktan çok, pek çok uzaktır. Bu sözümle, Millî Savunma 
bütçesinin artırılması lüzumunu ileri sürecek değilim. Hattâ diyeceğim ki, bu bütçe, 
zayıf iktisidî potansiyelimizle mütenasip değildir, fazladır. Bir taraftan coğrafî politik 
durumumuzun arz ettiği önem diğer taraftan dâhil bulunduğumuz ittifak manzumesi, 
bizi kuvvetli bir ordu beslemeye mecbur ederken, diğer taraftan savunma gücümüzle 
doğrudan doğruya ilgili iktisadî gücümüzü de ayakta tutmak ve böylece kuvvetli bir 
ekonominin bünyesi için de, kuvvetli bir orduya sahibolmamız şarttır. Şu halde bu iki 
arzunun telifi, bizi ancak ekonomik takatimize uygun çapta bir orduya sahibolmaya 
sevk ediyor. Daha sarih konuşmak gerekirse, bugünkü silâhlı kuvvetlerimizi, 
iktisadî gücümüz nispetinde tensikata tâbi tutmak, küçük, fakat kuvvetli birliklerden 
mürekkep silâhlı kuvvetlere irca etmek zorundayız. Arkadaşlarım, Türkiye NATO’ya 
girmeden evvel de, hemen hemen aynı çapta bir orduya sahipti, dâhil olduğumuz 
kolektif emniyet sisteminden istifa etmekliğimiz icabeder. Bu müşterek emniyet 
faktöründen diğer NATO Devletlerinin çoğu faydalanmıştır. Ayrıca müstakbel atom 
harbine ait Dünya görüşleri de konvansyonel silâhlar da azaltmanın lüzumunda 
ittifak halindedir. Aldanmıyorsam, bu hususa müttefiklerimizin de her hangi bir 
itirazı yoktur. Hükümetten istirhamım şudur; Silâhlı Kuvvetlerimizin teşkilâtı, 
yeni harb doktirinlerinin ışığı altında yeniden geçirilmeli ve biran evvel lüzumlu 
reorganizasyon çalışmalarına başlanmalıdır. Silâhlı Kuvvetlerimizin bence bir 
numaralı mevzuu budur. Bu vesile ile, Kurucu Meclisin muhterem üyelerini ve aziz 
silâh arkadaşlarımı hürmetle selâmlarım.” dedi.

Daha sonra Abdülkadir Okyay söz aldı, “Muhterem arkadaşlarım, yedek subay 
olarak çalışmakla iftihar ettiğim bu bakanlıktan bâzı temennilerde bulunmak 
için söz almış bulunuyorum. Sayın Belen Türk Ordusu hakkında lüzumlu sözleri 
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Yüksek Huzurunuzda beyan buyurdular. Bendenize bu mevzuda söyliyecek fazla 
bir şey kalmamış gibidir. Temennilerim : Millî Müdafaa aleyhine açılmış birçok 
idarî dâvalar vardır. Hattâ kiradan mütevellit açılmış dâvalar dahi bulunmaktadır. 
Bunların miktarı Türk Ordusunun cesametine nazaran yüksek sayılmaması icabeder. 
Bendeniz bu kabîl idarî dâvaların bitaraf bir süzgeçten geçirilmesini ve ondan sonra 
dâva sahiplerinden haklı olup olmıyanların tesbit edilerek bir neticeye varıldıktan 
sonra bu dâvaların yarı yarıya ineceğini zan ve tahmin ediyorum. Dâvaların kabarık 
olması Devlet Şûrasını fazla işgal etmektedir. İkincisi arkadaşlar, Ankara’da bir askerî 
ceza evinin olmaması acıdır. Burada bir askerî ceza evinin bulunması şarttır. Çünkü 
idarei örfiye buradadır, Garnizon geniştir, siyasî mahkemelerimiz vardır. Ben askerî 
vazifede iken Amerikalılar müracaat etmişlerdi, mahkûm olanları nereye korsunuz 
diye. O zaman bunlara yer gösterememiştik. O zamanki Erkânı Harbiye Başkanı 
Harb Okulunda ve Yedek Subay Okulunda demişti. Ben bütçeye baktım, uzun 
yıllardan beri Ankara’da görmek istediğim ceza evi için bir tahsisatın konulmadığını 
anladım. Arkadaşlar, yine üzerinde durmak istediğim bir nokta da şudur, ordudan 
kazaya kurban giden, trafik kazalarına uğrıyan subay, astsubay ve erlerimiz vardır. 
Bunlardan kazaya kurban gidenlerin dul ve yetimlerine maluliyet üzerinden, şehitlik 
üzerinden maaş bağlamak için bunların muamelelerini takibedecek bir büromuz 
yoktur. Bunların yetimleri müracaat ettikleri zaman muameleleri uzun sürmektedir. 
Bu bizzat şahidolduğum vakıalar arasındadır. Şimdi arkadaşlar Hizmet Eri Kanunu 
ufak bir zümreyi perişan etmiştir. Hangi zümreyi diyeceksiniz. Arkadaşlar kanun 
hükmü olmamakla beraber birinci sınıf malûl gaziler vardır ki, bunların ya gözleri 
görmez veya ayaklarını, kollarını kaybetmişlerdir. Bunlara şimdiye kadar Millî 
Savunma Bakanlığı birer - emireri değil - refakat eri vermekte idi. Bu kanun çıktıktan 
sonra bunlara verilmekte olan refakat eri kaldırılmıştır. Bunların adedi 26 kişidir. Arz 
ettiğim gibi perişan durumdadırlar. Çok istirham edeceğim, bunlara ya refakat erleri 
tekrar verilsin veyahut da bunlara da mukabili 200 er lira tazminat verilsin. Bunu 
en büyük temennilerim arasında arz ediyorum. Hürmetlerimle diyerek.” sözlerini 
tamamladı.

Kurucu Meclis üyesi İnan Şefik söz aldı ve “Muhterem arkadaşlarım, Millî 
Savunma Bütçesinin görüşülmesi münasebetiyle noktai nazarlarımı arz edeceğim: 
Askerî mevzulardaki bütün bilgim bir yedek subay olarak edindiğim bilgilerden 
ibarettir. Türk teşkilâtçılığının, Türk kahramanlığının şahlanmış sembolü Silâhlı 
Kuvvetlerimizin, tarih boyunca dışta ve içte tehlike belirdiği zaman vazifesini daima 
başarı ile yapmış bir milletin güvenine lâyık olmuştur. Türk Silâhlı Kuvvetleri 
aslî vazifesi yanın  da her zaman büyük kültür hizmetleri görmüş, askere alınan 
erlerimizin görgü ve bilgilerini artırmıştır. Bu seferlere yedek subay olarak 
katılanla sanatların en iyisini bu idareden öğrenmişlerdir. Son zamanlarda Silâhlı 
Kuvvetler ele aldığı hizmetleri yeni bir istikamete tevcih etmişlerdir. Bu bakımdan 
Millî Savunmanın yaptığı masraflar aynı zamanda bir Millî Eğitim masrafı olarak 
telâkki edilebilir. Bu itibarla ordumuzun kahraman, aydın subay kadrosunu, yurdun 
istikbalini hazırlıyan büyük bir öğretmen kadrosu olarak selâmlarım. 27 Mayıs 
İnkılâbını yaratan Kahraman Ordunun, inkılâbı mütaakıp kendi bünyesinde bizzat, 
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kendisi tarafından yapılan ameliye, bendenizi bir nokta üzerinde düşündürdü. O da 
şudur: Ordunun bünyesi üzerinde, Meşrutiyetten beri ikinci defadır ki, böyle bir 
ameliye yapılmıştır. Acaba ileride, bu mahiyette ameliyeler yapmak mecburiyetinde 
kalmamak için ordu saflarını besleyen askerî okullarımızın kadrolarında gerekli bir 
plânlama yapılması düşünülemez mi? Bu sözlerimi, askerî meselelerden anlamayan 
bir sivilin uzaktan görüşleri olarak kabul etmemizi rica ederim. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım.” Diyerek konuşmasını bitirdi.

 Kurucu Meclis üyesi Remziye Batırbaygil “Sayın Başkan, Türkiye Cumhuriyeti 
Kurucu Meclisinin değerli üyeleri; Yüksek huzurunuza, tarihin en büyük anasının 
- türk kadınının - selâm ve sevgisini, şükranlarını Türk Silâhlı kuvvetlerine iletmek 
için Millî Savunma Bütçesi vesilesiyle söz almış bulunuyorum. Selâm sana tarihi 
şanlı, îrfanlı Türk Ordusu sen yurdumun güvenliği, Ulusun, Devletin ve egemenliğin 
savunucususun. Sen yurdumda ve insanlık ailesinin dünyasında hak ve hürriyetin 
hadimisin. Senin hürriyet aşkı dolu varlığının anası olmakla mutluyuz. Zaten biz 
kadınlar erkekli asker ulusuz. Tarihin her devrinde büyük bir ordu olarak ruh ve 
yapınla, değerlerinle her yönden üstünsün. Bırakınız uzun bir geçmişi, sadece şu yakın 
tarihimize sığan işlerinle ne kadar emsalsiz bir celâdet içindesin. İstiklâl ve vatanına 
kasdeden amansız düşmanların karşısında 1919 - 1923 sonucunu yaratan en büyük 
kudretsin. Kurtardığın yurdumda Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin devrimlerinin 
irfanlı gözcüsü oldun. Bu son yılda cumhuriyet ve devrimlere kasdeden kötü istekli 
bir iktidarın karşısında şahlanan Türk Gençliğine ölümlere, zulümlere kahraman, 
mücadelesinde onlara ne kadar himayetkâr ve şefkatli idin. Tersine zalimleri yıkmaya 
ne kadar azimli ve kararlı idin. Gençliğe destek, ilme kuvvet oldun, ilmi cehle 
çiğnetmedin. Adalet ve hukuk anlayışını zulme ezdirmedin. Hürriyet şehidi gençlerin 
kan davacısı olarak döğülen, söğülen hürriyet mücadelesinin analarını zindanlara 
atanlara karşı bir arslan gibi kükredin, onun namusunu, şerefini ve insanlık haysiyetini 
payimal etmeye uğraşan zalimlerin ağızlarını parçaladın. 27 Mayıs sabahında kaleli, 
zindanlı saraylarda oturanlara taş çıkartacak bir antidemokratik tutumlu iktidarı 
devirdin. Yüzlerinden maskelerini koparıp aldın. Onları türlü ahlâksızlıkların, çirkin 
hale soktuğu suratlariyle ulusa teşhir ettiğin. Sana Akif’in bir mısrağı ile temennimi 
ifade ederek sözlerimi bitireceğim. «Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer» 
Sana dar gelmiyecek bütçeyi yapmak ve senin şehidine, gazisine, malûlüne, erinden 
en yüksek subayına kadar hakkını vermek Türk Milletinin mümessillerinin en birinci 
arzu ve İsteğidir.” Diyerek konuşmasına son verdi.

Kurucu Meclis üyelerinin soru eleştiri ve önerilerine cevaben Millî Savunma 
Bakanı Muzaffer Alankuş kürsüye gelerek başladığı konuşmasında, “Kurucu 
Meclisin sayın üyeleri; Millî varlığımızın teminatı olan şanlı Silâhlı Kuvvetlerimizin 
1961 yılı bütçesinin görüşülmesinde Bütçe Encümeninde olduğu gibi yüce 
topluluğunuzda da Millî Savunmamıza karşı gösterilen yakın ilgiden ötürü 
şükranlarımı arz ederim. Yakın tarihin, üzüntülü yıllarında milletçe çektiğimiz elem, 
ıstırap ve musibetleri; ulusumuzun inandığı hürriyet; ve insan hakları idealine uygun 
olarak, yıldırımâsâ bir kudretle ve beyaz bir ihtilâlle, bertaraf edip; Türk ulusunu 
millî huzura kavuşturan «Cumhuriyet Ordusu» Millî İnkılâbımızın yapıcı ve 
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kurucusu olarak, ihtiram safları halinde mânevi huzurunuzdadır. Bu kutsal ve 
kahraman, varlığımız içten ve dıştan gelebilecek her türlü tehlikelerle karşı uyanık, 
sevgi ve güveninize lâyık, taze bir enerji kaynağı halinde ve tertemiz bir ruh haleti 
içinde vatan görevi başında bulunmaktadır. Silâhlı Kuvvetlerimizin bu hayatî 
görevinde, ona bütün varlığı ile kudret kaynağı olan büyük Türk Milletine ve Millî 
Savunma hizmetleri, ordumuzun ana konuları ile hal ve müstakbel inkişafı hakkında, 
özet olarak mâruzâtta bulunmama müsaadelerinizi istirham ederim. Bu vesile ile de 
sayın temsilcilerimizin bize ışık tutan sorularını da cevaplandırmış olacağım. Hemen 
şunu da ifade etmeliyim ki; uzun yıllar ihmal edilmiş bulunan Silâhlı Kuvvetlerimizin 
çok geniş dâvalarının ve ihtiyaçlarının bir bütçe yılı içinde tamamen hallinin mümkün 
olamıyacağı izahına lüzum görülmiyen bir hakikattir. Bu itibarla da mâruzâtım 
gelecek yıllara şâmil inkişaf plânlarını da ihtiva edecektir. Sayın arkadaşlar; Orduların 
manevî varlığının başında Sayın General Belen’in de ifade buyurdukları gibi; millet 
ve Devletin ordusuna karşı güven ve sevgisi gelir. Asırlar boyunca aziz milletimizin 
daima artan güven sevgisi ile beslenip inkişaf eden ordumuz, maalesef son yılların 
kötü idarecileri, dejenere olmuş hükümetlerin fena idare sistemleri karşısında 
ilgisizliğin ve Ordu hakkındaki bilgisizliğin ıstıraplarını çekmiştir. Sakıt idarenin 
ilgisi, zahiri ve samimî olmıyan kuru bir takdirden ileri gitmemiştir. Böyle bir 
alâkasızlık karşısında ordumuz manen ve maddeten ezildi, üzüldü, kutsal varlığı 
zedelendi... Bütün kudretini aziz Türk Milletinin yüce varlığından alan ve milletçe 
çok sevilen Türk Ordusu, bu elemli, ıstıraplı devri, Millî Birlik ruhunun vatan sathını 
ve semalarını dolduran temiz havası içinde, kükriyen millî helecanla ve milletle 
beraber kökünden koparıp attı. Böylece milletin güvenine lâyık olan Türk Ordusu 
Türk milletinin tâ kendisi olduğunu tarih huzurunda bir daha gösterdi. Bugün yüksek 
huzurlarınıza sunulan Millî Savunma bütçesiyle İnkılâp Hükümetimiz, Millî 
Savunma hizmetlerini, memleketin jeopolitik durumu, stratejik şartlar ve modern 
harb konseptinin icapları; nükleer çağının gerektirdiği zaruretler, memleketin 
ekonomik gücü, malî imkânlarımızın takati nispetinde, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
inkişafını, yettiği ve yeteri kadar sağlıyacak bir seviyeye ulaştırmak kararındadır. Bu 
esaslara göre Silâhlı Kuvvetlerimiz; 1. İnsan gücü bakımından daha kuvvetli, 
bakımlı, iyi giyim ve kuşamlı olacak. 2. Silâh, araç, gereç, lojistik destek sefer 
hazırlıkları bakımından daha yeterli bir seviyeye ulaştırılacak. 3. NATO vecibeleri 
karşısında Millî Hükümet olarak deruhde ettiğimiz mesuliyetlerle kolektif emniyet 
sisteminin icaplarını daha kolaylıkla tahakkuk ettirebilecek. 4. Kuvvet hedefleri 
bakımından da modernize edilmiş, ateş gücü artırılmış, hareket kabiliyeti yüksek bir 
kara kuvvetiyle, kendi sahalarında uhdelerine verilmiş görevlerini emniyetle yapacak 
olan Deniz ve Hava Kuvvetlerimizinde harb güçleri yükseltilmiş olacaktır. 5. Silâhlı 
Kuvvetlerimizi, iyi bir talim ve terbiye, sağlam bir moralle yetiştirmek disiplin 
bakımından milletin güvenine lâyık bir durumda bulundurmak da amacımızdır. 
Silâhlı Kuvvetlerimiz siyasî hiçbir tesirin altında kalmıyacak ve siyasete, politikaya 
alet olmıyacaktır. 27 Mayıs İnkılâbına kadar her bakımdan ve yıllarca ihmal edilmiş 
olan Silâhlı Kuvvetlerimiz İnkılâptan sonra, ordumuzun temsilcileri olan Millî Birlik 
Komitemizce alınmış isabetli kararlar neticesi pek mühim kısmı çıkarılmış 
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kanunlarla, bir kısmı da Yüksek Meclisinizin kabul ettiği ve edeceği kanunlarla 
çoktan beri özlediği izahını şimdi yapacağım haklara kavuşmuş olacağını şükranla 
arz etmek isterim. 1. Ordu mensuplarının maaş ve er harçlıkları imkân nispetinde 
Yüksek Meclisin tasvibine sunulmak üzeredir. 2. Lojman ihtiyaçlarının sağlanması 
için gerekli kanun çıkarılmış moral ve sosyal bakımdan mühim bir konu hal yoluna 
girmiştir. 3. İskân durumunun ıslahı, zamanla iyi ve sıhhî garnizonlara kavuşmalı, 
gerekli yatırımları yapabilmek için Millî Savunmaya lüzumlu olmıyan 
gayrimenkullerin satılması suretiyle elde edilecek varidatın, yeni garnizon 
ihtiyaçlarına tahsisi kanunlaştırılmıştır. Bu suretle, geçen 10 yıl içinde, iyi bir kışlaya 
kavuşamıyan Kara Kuvvetlerimiz, nihayet 10 sene sonra, sıhhî şartları haiz yeni ve 
iyi garnizonlara sahib olabilecektir. 4. Garnizonların içme ve kullanma sularının 
sağlanması, bu suretle ordu sağlığının korunması kanunî esaslara bağlanmıştır. 5. 
Hizmet erleri kaldırılmış, ordunun insan gücü seyyar ordu lehine artırılmıştır. 6. 
Bütün Devlet sektörüne ait haritaların, dünyada üçüncü derece bir kudrette olan 
Harita Genel Müdürlüğünce bir elden yaptırılması ile sürat, sıhhat ve ucuza mal 
edilmesi için kanunî imkânlar sağlanmış, Harita Genel Müdürlüğü döner sermayeli 
bir teşekkül haline getirilmiştir. 7. Silâhlı Kuvvetler personelinin sosyal bakımdan 
kalkınması ve mecburî tasarruf yapmaları için ordu sosyal yardımlaşma kanunu 
çıkarılmış ve Marttan itibaren tatbikatına başlanması imkân altına alınmıştır. 8. 
Ordunun ve zamanın ihtiyacına göre İçhizmet Kanunu yenileştirilmiş, bu kanunla da 
pek mühim olarak ordu mensuplarının yurt içinde, gerekenlerin de yurt dışında; 
aileleriyle emeklilerin yine yurt içinde, parasız tedavileri bu kanunla teminat altına 
alınmak suretiyle milletin şefkatli eli orduya uzatılmıştır. Cumhuriyet Ordusunda 
terfi ve tefeyyüz, liyakat, ehliyet esaslarına bağlanarak yükselme mahrutunu, ilmî 
esaslara ve ordunun ihtiyacına göre ayarlıyacak olan yeni terfi kanunu da Yüksek 
Meclisinize sunulmak üzeredir,  Bu kanunla Sayın Şefik İnan’ın işaret ettiği gibi 
orduda tekrar bir tasfiyeyi icabettirecek bir durum bir daha olmıyacaktır. Böylece 
Büyük Meclisinizin Türk Ulusu adına şanlı ordusuna karşı gösterdiği yakın alâka ile, 
senelerce ihmal edilmiş olan Silâhlı Kuvvetlerimizin hızla kalkınması sağlanmış 
olacaktır. 1961 ilkbaharından itibaren ordumuz, modern harbin icaplarına, nükleer 
çağın yeni sevk ve idare esaslarına göre Sayın General Belen’in ve Sayın Fahri 
Yazır’ın üzerinde durduğu yapılmasını arzu ettikleri reorganizasyona tâbi tutulacak, 
nüfus tasarrufu sağlanacak, buna muvazi olarak da eğitimi geliştirilecektir. 
Okullarımızda bu yeni teşkilâtın icaplarına ve ihtiyaçlarına göre tensik ve ıslah 
edilecek, her bakımdan kifayetli, kültürlü ve yeteri kadar subay, astsubay yetiştirecek 
kapasitede olmak üzere inkişaf ettirilecektir. Harb Okullarımızın programları, tahsil 
süreleri, meslek okullarımızda eğitim metodları yeniden düzenlenecektir. Orduda, 
okullarımızda yabancı dil öğretimine önem verilecek, askerî liselerimizde kollej 
sistemi tedrisata önümüzdeki ders yılından itibaren başlanacaktır. Asker alma 
sisteminde de Silâhlı Kuvvetlerin savaş gücünü artıracak millî ve iktisadî güce de 
faydalı olacak şelkilde değişiklik yapılacak, senede 6 celp yerine 3 celp esası 
uygulanacaktır. Temel eğitim, okuma yazma müddetleri 4 aya çıkarılacak, erlerimizin 
askerlik müddetince okuma yazma, genel kültür ve ziraî bilgilerinin artırılması 
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sağlanacaktır. Orduya okuma yazma bilmiyerek katılan erlerimizin askerlik süresince 
iyi bir muharip olduğu kadar da bir ilkokul kültürünü kazanmış ve çok iyi bir vatandaş 
olarak ordu saflarından ayrılmaları temin edilecektir. Sayın General Abdülkadir 
Okyay’ın üzerinde durduğu Ankara Ceza Evi inşaatına tahsisat ayrılmış ve bu sene 
yapılacaktır. Ordu mensuplarının idarî dâvalarla Devlet Şûrasına başvurma 
mecburiyetinde bırakılmamaları idarî haklarının önceden Bakanlığımızca tetkik 
edilerek haklı olanların haklarının verilmesi hususunu temin maksadiyle de 
Bakanlıkta Millî Savunma Yüksek Tetkik Komisyonu teşkil edilmiştir. Bizi gayemize 
ulaştırmak için kabul edilmiş ve edilecek kanunlarımız, yüksek tasvibinize sunulan 
bütçemiz münasebetiyle, Silâhlı Kuvvetlerimizin hal ve istikbaline ait düşüncelerimizi 
bu suretle ve ana hatları ile arz etmiş bulunuyorum. Şükran duyguları içinde 1961 
malî yılının Silâhlı Kuvvetlerimiz ve Türk Ulusu için hayırlı, uğurlu, başarılı olmasını 
diler, Yüksek Heyetinizi eğe yönelik politikalarını ortaya koydu saygı ile selâmlarım.” 
Bakanlığın durumu ve gelecek Kurucu Meclis üyesi Ethem Baransu bütçe hakkındaki 
görüşlerini aktarmak üzere söz alarak, “Muhterem arkadaşlarım; bütün teknik 
terakkilere rağmen harb vasıtaları içinde insan, dün olduğu kadar bugün de büyük 
ehemmiyetini muhafaza etmektedir, ordu. Bu malzemenin en mühim unsuru 
subaydır. Gelecekte yurdun iç ve dış emniyetini kendilerine tevdi edeceğimiz bu 
kıymetli insan malzemesinin meslekî, ilmî, ve sosyal ihtiyaçları üzerinde ne kadar 
durulsa ve çalışılsa yine azdır. Çünkü birgün yarının Türk Silâhlı Kuvvetlerini ehliyat 
ve liyakatle sevk ve idare edecek, milletlerarası değer taşıyan kumandanlar böyle 
hazırlanmış subaylar arasından çıkacaktır. Böyle yetişmiş subaylar ve kumandanlar 
elinde, ordunun idaresi teşkilâtı, eğitimi, hulâsa her türlü ihtiyaçlarının en iyi şekilde 
kıymetlendireceği ve tatbika konulacağı şüphesizdir. Bu kadar mı? Hayır; böyle 
yetişmiş subaylar yalnız meslek sahalarında değil iç ve dış memleket meselelerinde 
de iyiyi ve doğruyu gören ve dolayısiyle salim kararlara varabilen birer kıymet 
olurlar. Misal mi? İçinde yaşıyoruz. Son olarak şunu ifade edeyim ki, Türk yurdunun 
istiklâl ve bütünlüğünü Türk milletinin refah ve saadeti, Türk ordusunun her türlü 
gücü böyle yetişmiş subayların mevcudiyetine bağlıdır. Türk ordusu subaylarının bu 
yolda olduklarını görmekten duyduğum zevklerimi ve bunu bu mukaddes kürsüden 
ilanetmek için söz aldım. Türk ordusu sağ oslun var olsun.” Dedi.

Bütçe hakkında başka söz almak isteyen olmadığından, fasılların okunmasına ve 
daha sonra oylamaya geçildi.

B. Lira Birinci kısım - ödenek ve benzeri özlük haklar 101 Bakan ödeneği 12 
000 ikinci kısım - Personel giderleri 201 Maaşlar 580 000 000 202 ücretler 42 900 
000 203 Geçici hizmetliler ücreti 4 204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personelin ücretleri 950 002 II - Başka haklar 206 4178 ve 4598 sayılı 
kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 209 5434 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin (D) ve 15 inci maddesinin (E) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 210 1453, 5027, 5427 ve 
7237 sayılı kanunlar gereğince verilecek ödenekler 211 5950, 6245, 6725 ve 7345 
sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve tazminatlar 215 4511 sayılı Kanun 
gereğince verilecek ikramiyeler karşılığı 219 6775, 6996 ve 7281 sayılı kanunlar 
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gereğince verilecek tazminatlar 220 2852 sayılı Kanun gereğince verilecek yemek 
karşılığı 221 4335 ve 4688 sayılı kanunlar gereğince verilecek uzmanlık ücret ve 
gündelikleri 222 3575 sayılı Kanun gereğince ödenecek Askerî Fabrikalar Emekli 
ve Yardım Sandığı keseneği 223 Tamirhanelerle Uçak ve Deniz fabrikaları ve Harita 
işçi ücretileri, Askerî Fabrikalar işçi Sigortaları Kurumuna ödenecek prim karşılığı 
633 000 226 5044 sayılı Kanun gereğince verilecek fazla ders ücretleri 519 001 228 
Akademilerde ve harb okullarında stratejik istihbarat kurslarında verilecek konferans 
ücretleri 20 000 230 Türk Harb Tarihi vesikalarının derlenmesi, hazırlanması tasnif 
edilmesi ve yeni Türkçeye çevrilmesi için bu işlerde çalıştırılacak personel ücretleri 
341 000 182 sayılı Kanun gereğince ödenecek hizmet eri tazminatı 40 080 000 
Üçüncü kısım - Yönetim giderleri Büro giderleri 2 340 000 Basılı kâğıt ve defterler 
616 000 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 4 429 000 Kira bedeli 1 781 001 
Harcırahlar 24 784 003 Tedavi masrafları 9 500 000 Bakanlık otomobilleri ve Genel 
Kurmay Başkanlığı ve kuman danlıkları otomobilleri işletme ve onarım giderleri 22 
000 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 401 Basımevi giderleri 521 000 403 Temsil 
giderleri 280 000 405 Hayvan satınalma ve tazminleri 500 000 409 Muayyenat 
600 000 000 410 Askerî malzemeler 215 439 001 411 Harb malzemesi, teçhizat ve 
tahkimat karşılık giderleri 112 049 500 412 Tıbbi ecza ve sağlık malzemeleri  8 117 
000 413 Veteriner ecza ve malzemeleri 60 000 414 Taşıma giderleri 56 742 987 231 
301 303 304 305 307 308 309 160 B : 3 21.2 B. lira 415 Askerlik müzeleri 235 001 
416 Okullar giderleri 5 677 000 419 Sanık, tanık ve ehlivukuf ve adlî müzaharet 
giderleri ile şevke memur edilenler giderleri 112 001 423 Moral hizmet her türlü 
giderleri 270 000 424 Beden eğitim ve karşılaşmaları genel giderleri 154 000 425 
Manevra, tatbikat ve kurmay gezileri 1 645 000 427 Gaz ve gazdan korunma giderleri 
246 000 446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı 
4 450 Üniversite ve yüksek okullarda okutturulan öğrencilere verilecek burslar 
152 652 451 Yayın giderleri 359 000 452 Staj ve tahsil giderleri 5 831 000 453 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 148 000 476 Kurs giderleri 16 
030 000 481 NATO’nun icabettirdiği umumi giderler 2 665 000 482 Eratın okuma 
yazma eğitiminin gerektirdiği bilcümle gider 3 000 000 483 7279 sayılı Kanun 
gereğince yapılacak Millî Müdafaa Vekâleti Araştırma ve Geliştirme Kurulunun 
her türlü giderleri 1 000 000 484 Askerî stok teminini ve tesisinin gerektirdiği her 
türlü giderler 3 500 000 485 Kıbrıs Birliği Üçlü Karargâh giderleri 532 000 1961 
0:3 B. Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları 505 
İstimlâklerden mütevellit ilâma bağlı borçlar Yatırımlar I - Onarmalar 701 Yapı 
onarımı 702 Gemi onarımı 711 Kara Kuvvetleri tamirhanelerinde mevcut makina 
alet ve malzemelerin onarılması ve yenilenmesi lira 27 000 87 000 22 000 000 000 
614 994 430 000 II - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 731 İstimlâkler 4 612 
000 741 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 68 745 000 742 Hava meydanları ile yolları 
ve depoların yapımı 1 640 000 743 Gemi yapımı 625 000 744 Infrastructure’ün 
icabettirdiği her türlü masraflar karşılığı (Bu tahsiattan lüzum görülecek miktarını 
hava meydanları ve akar yakıt tesisleri inşaatı işlerinde sarf olunmak üzere aynı 
isimde Nafıa Vekâleti bütçesinin sonunda açılacak hususi fasla aktarmaya Maliye 
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Bakanı mezundur) 130 000 000 761 Tersaneler tesisleri 2 500 000 733 7356 sayılı 
Kanun gereğince fabrikalar mütedavil sermayesi 200 000 Milli Savunma Bakanlığı 
bütçesinin okunması tamamlandıktan sonra, oya konularak kabul edildi. Verilen bir 
önergeyle “Türk milletinin ve Meclisimizin şükran hislerinin bildirilmesinin karar 
altına alınması” teklif edilerek kabul edildi.

3- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ66 
a) Başkan oturumu açtı “… şimdi müzakeresi mevzuulbahsolacak bulunan 

bütçeler, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Kumandanlığı 
bütçeleridir. Bu mevzular için söz istiyen arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum. 
Baltacıoğlu Zeki, Akınoz Nurettin, Çini Rifat, Güley Ferda, Kümbetlioğlu Hikmet, 
Özdenoğlu Şinasi, Oğuz Ahmet, Coşar Ömer Samih, Hatipoğlu Şevket Raşit, 

BAŞKAN — Sayın Zeki Baltacıoğlu”.
İlk konuşmacı olarak Zeki Baltacıoğlu kürsüye çıktı, “Muhterem arkadaşlarım. 

İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken pek mühim olan bir derdimize temas etmek için 
söz aldım. Uzun senelerden beri memleketimizde halledilmemiş hattâ üzerinde dahi 
durulmamış mühim bir mevzumuz vardır. Bu mevzu köylerimizin, köylülerimizin 
mühim masraflara girmelerine, iş ve güçlerinden kalmalarını intacetmesi bakımından 
çok ehemmiyetlidir. Bu da meralar, hudutlar hakkındaki ihtilâflardır. Bugün köy, 
kasaba veya şehirler arasındaki hudut ihtilâfları hakkında İller İdaresi Kanununda az  
çok tatminkâr hükümler mevcuttur. Ancak, hudutlardaki mera ile  ilgili ihtilâfların 
halli mahkemelere bırakılmıştır. Esasen hudut ihtilâfları daima meralar üzerindeki 
karşılıklı hak iddialarından doğmaktadır. Çünkü bu iddia dışında, hudut ihtilâfının 
çıkarılmasını icabettirecek karşılıklı menfaat sureti katiyede bahis mevzuu değildir. 
Umumiyetle ihtilâflar, müşterek hudutlarda bulunan meraların üzerinde müstakil hak 
iddialarından doğmaktadır. Bu mera ihtilâflarının, halli mahkemelere terk edilmiş 
ise de, bu ihtilâfların halli mevzuunda başvurulacak hukuki hükümler tamamen eski 
hukukumuzdan bugün meriyette olanlardır. Bu da Mülga Arazi Kararnamesinin 3 - 5 
maddesinin tatbikatından ibarettir. Bu mevzuata göre mahkemeler ihtilâf halinde, 
kadime itibar etmekte ve ekseriya şahadetin mahiyetine göre karar vermektedirler. 
Bu sebepten dolayı da mahkemeler; daha ziyade kendi lehine yalancı şahit temin 
edebilmiş tarafın lehine karar vermek zaruretindedirler, mahkeme hiçbir surette 
karşılıklı ihtilâf sahiplerinin ihtiyaçları nazara alınamamaktadır. Tabiî mevcut 
hukukî mevzuata göre.... Son senelerde birçok meralar ziraat sahası yapılmıştır. 
Bunun memleket hayvancılığı üzerine nasıl bir menfi tesir yaptığını biliyorsunuz. Bu 
itibarla karşılıklı ihtilâf sahiplerinin ihtiyaçlarına göre meradan istifadelerini temin 
edecek ve üç beş yılda durumun yeniden tetkikine imkân verecek tarzda yeni hukuki 
hükümlere ihtiyaç vardır. Bugüne kadar hiç temas edilmemiş olan bu mevzuda bir 
adım atmalarını Hükümetten rica ve istirham etmekteyim.” Şeklinde konuşarak 
sözlerini tamamladı.

66  T. C. KURUCU MECLİS TUTANAK DERGİSİ, Dördüncü Birleşim (22 .2 .1961) s.1-3.
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Kurucu Meclis üyesi Şevki Aysan konuşmasında “Muhterem arkadaşlarım. 
İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir temennimi kısaca özetlemekle yetineceğim. Sayın 
arkadaşlarım, 105 sayılı Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunun 1.12.1960 tarih ve 
5/586 sayı ile onayladığı bir Tüzük tatbikata konulmuş bulunmaktadır. Bu Tüzük-105 
sayılı Kanuna göre iskâna tâbi tutulmuş 55 kişinin menkul ve gayrimenkul bütün 
mallarının tasfiyesine mütedairdir. Arkadaşlarım, her hangi bir yanlış anlamaya 
meydan vermemek için şu hususu öncelikle belirtmeliyim. Millî Birlik Komitesi 
tarafından kalbul edilmiş olan 105 sayılı Kanunun esası hakkında hiçbir mütalâa ileri 
sürmüyorum. Arzım, bu kanuna istinaden Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmış 
Tüzüğe dairdir. Sayın arkadaşlar bu Tüzük tatbikatının aksaklıklara yol açtığı ve 
açacağı inancındayım. Gerçekten; Tüzük zamansız tatbikata konulmuştur. İçinde 
bulunduğumuz şartlar ve mevsim, doğu illerimizdeki yurttaşlarımızın satın alma 
gücünü, denilebilir ki, çok nispetsiz bir seviyeye indirmiştir. Bu hal karşısında iskâna 
tâbi tutulan kişilerin menkul ve gayrimenkul mallarının hemen tasfiyesi cihetine 
gidildiği takdirde maddî ve manevî yönlerden hiç de âdil olmıyan bir durumun 
yaratılacağı aşikârdır. Çünkü, biraz sonra arz edeceğim sebeple ve bu ortam içinde 
malların tasfiyesi daha sonraya bırakılmadığı takdirde para ölçüsü ile gerçek değeri 
10 olan bir malın ise kimsenin şüphesi olmasın, değerli arkadaşlar, bir an için bu 
ölü mevsimde malların muhammen bedelleri ile alıcı bulabileceğini kalbul etsek 
dahi; Bakanlar Kurulunca onaylanmış bulunan Tüzüğün, mâlların tahmini bedel 
tesbiti ile ilgili 14 üncü maddesinin (b) ve (ç) fıkralarındaki hükümler bu malları 
gerçek değeri ile satışına imkân vermiyecek mahiyettedir. Bu konuda geniş izahata 
girerek değerli zamanlarınızı almak istemem. Ancak, şu kadarını belirteyim ki, 
Tüzüğün bu fıkralarında sevk edilen hükümlerde malların bedel tahminleri tamamen 
sübjektif ve âdil olmıyan ölçülere dayanmaktadır. Kurucu Meclisin Sayın üyeleri, 
İçişleri Bakanı arkadaşımızın bu noktalarda benimle beraber olacağı ümidindeyim. 
Bu itibarla değişmiyen bir inancımı belirterek sonuca geleceğim. Bir insan suçlu 
olabilir ve bu suçundan dolayı tecziye de edilebilir. Fakat, müsait olmıyan şartlar 
altında ve bu Tüzük hükümleri ile iskâna tabi tutulan kişilerin mallarının gayrimüsait 
şartlar altında tasfiyesi cihetine gidilirse çoluk ve çocukları da tatbikatta işlenen 
hatalar sebebiyle bir başka cezaya çarptırılmış olur. Şimdi bu kısa mâruzâtımdan 
sonra, bu konudaki temennime geliyorum. Temennim şudur: Kabilse iskâna tâbi 
tutulan kişilerin mallarının tasfiyesi ile ilgili Tüzük Bakanlar Kurulunca bir kere 
daha gözden geçirilsin veya içinde bulunduğumuz şartlar ve mevsim göz önünde 
tutularak bu malların tasfiyesi hiç olmazsa Doğu illerimizdeki yurttaşlarımızın satın 
alma gücünün arttığı mevsime bırakılsın. Mâruzâtım bundan ibarettir.” Diyerek 
konuşmasını bitirdi.

Kurucu Meclis üyesi Mehmet Hazer “Muhterem arkadaşlarım, bozulan Devlet 
nizamının ve sarsılan idarenin mânevi kuvvetinin yeniden tesis olunduğu bir 
devirdeyiz, İçişleri Bakanlığımız memlekette huzur ve nizamın hâkim kılınmasında 
kendisine düşen vazifeyi 27 Mayıs ruhu içinde ifa etmektedir. Yıkılan devrin 
vatandaşlar arasında yarattığı tefrik ve eşitsizlik 27 Mayıstan sonra tamamen silinmiş, 
vatan huzura kavuşmuştur. Memleketin şurasında burasındaki, bâzı menfi 
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kıpırdamalar bu huzuru bozamaz ve bozamıyacaktır. Bunların mel’un ve basit 
maksatları, koşar adımla demokrasiye yönelen inkılâp idaresinin hızını kesmeye 
matuf olabilir. Fakat inkılâp idaresi bu hedefinden şaşmıyacak ve millet idaresini 
milletin iradesine vâdettiği günde, hattâ ondan evvel teslim edecektir. Bu imtihan 
içinde İçişleri Bakanlığının 1961 yılı bütçesi rakamlarını tahlile lüzum görmeden, 
bunu ferahlık verici bir müjde olduğunu kabul ettiğimi arz ve ifade etmek isterim. 
Muhterem arkadaşlarım; eşit muamele, tarafsız idare uzun yıllardır hasreti çekilen 
bir idealdir. Dün de zabıtaya ve idareye karşı bâzı hareketler mukavemet gibi tasvir 
edilir hale gelmişti. Dünkü ile bugünkü arasında büyük bir fark vardır. Dün zulme 
karşı mukavemet ediliyordu. Bugün kanunu tatbik edenler kanun içinde kalarak, 
hukuku hâkim kılarak zamanında tedbir almak suretiyle bu menfi hareketleri 
önliyeceklerdir. Buna eminim. Arkadaşlar bir örfi idare içinden çıkıp geldik. 27 
Mayıstan beri de memlekette örfi idare hukukan mevcuttur. Fakat fiilen tesiri 
hissedilmez haldedir. Yeni idare birçok dâvaları olan bir memlekette bütün meseleleri 
birden halledemezdi. Esasen bu da beklenemez. Mahallî idareler dejenere olmuştu. 
Urmumî bir tasfiye yapıldı. Bilhassa bu belediyeler hakkında umumî ve cezrî bir 
surette tatbik edildi. Fakat köy idarelerinde aynı ölçüde bir tasfiye yapılmadığı için 
bâzı bölgelerde şikâyetler devam edegelmektedir. Geçen yıllar bütçelerinde atlı polis 
ve polis kadrosunun çoğaltılması hususunda masraflar teklif edilirken, çok şükür bu 
yıl bütçesinde daha çok hizmetin icaplarına uygun tahsisat talebedilmekte ve bilhassa 
kaymakamların motorlu vasıtalarla teçhiz edilmesi gibi hayırlı teşebbüsler ön plâna 
alınmış bulunmaktadır. Muhterem arkadaşlarım, mülkî taksimatın geçmiş idare 
zamanında uğramış olduğu tahribatı hepiniz bilirsiniz. Maksat ve sebep ne olursa 
olsun yeni tesisler, yeni ihdaslar Devlet idaresine bir an evvel kavuşması icabeder. 
Bu yeni kazaların memuru bulunmadığı, kaymakamı olmadığı, hâkimi tâyin 
edilmediği ve doktoru gitmediği için işleri görülmemektedir. Bu kısa bir zamanda 
halli mümkün bir meseledir. İçişleri Bakanlığının bu önemli ve acele tedbir istiyen 
memleket meselesine el atmasını temenni ederim. Muhterem arkadaşlarım; esası 
uzun zamana, büyük tahsisata muhtaç bir nüfus, ahvali şahsiye kayıtları meselesi 
vardır. Bunun da hemen halledilmesi mümkündür. Bâzı yerlerde eski yazı ile yazılmış 
bulunan nüfus kayıtları yeni harflere çevrilmediğinden vatandaşın ihtiyaçları 
karşılanmamaktadır. Bu sene teklif edilen 500 bin liralık tahsisat maalesef kısılmış, 
azaltılmış, 300 bin küsur lirada tutulmuştur. Bu tahsisat hiç olmazsa bu sene bir 
milyon liraya çıkarılıp bu mesele temin edilebilirdi, İçişleri Bakanlığı emrine verilen 
bu yeni tahsisatın bir an evvel ahvali şahsiye kayıtlarının esasını teşkil eden nüfus 
kütüklerinin ıslah ve yeniden yazılmasını temin ederlerse büyük bir vatandaş 
kütlesinin ihtiyaçlarına cevap verilmiş olacaktır. Muhterem arkadaşlar, zabıtanın 
gerek jandarma gerek polisin vatandaş kalbinde yıllardan beri teraküm eden itimadını 
sarsan son tatbikat bu zümrenin yeniden bir mânevi takviyeye muhtacolduğunu 
göstermektedir. Şunu ifade edeyim ki, Türk zabıtası tüm olarak vatandaş karşısında 
ve onun aleyhinde bulunmamıştı  Zabıta hizmeti mesul olanların elinden alınarak 
gayrimesullerin eline verilmişti. Dün şikâyet ettiklerimiz bu kütlenin dışından 
gelmiş, Türk zabıtasının ananesine ve Türk Milletinin âdetlerine aykırı hareketler bu 
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dışardan gelen ve zabıtanın bünyesi içinde daima yabancı kalan birkaç kişinin 
eseridir. Arkadaşlar, Türk zabıtası ürkek, çekingen bir hale gelmiştir. Zabıta umumî 
bir itham altında tutulursa müessir olamaz. Vazifesini yapamaz. İdare, heyeti 
umumiyesiyle bugün 10 yıllık tatbikatın tesiri altında ürkek, çekingen bir haldedir. 
Halbuki gerek kitaplar ve gerekse tatbikat idarenin aktif olmasını, çabuk olmasını 
icabettirir. İdare dünkü tazyiklerin altından silkinerek kalkmalıdır. Seri hareket 
etmek, aktif olmak mecburiyetindedir. Arkadaşlar, bu imkânı idareye bahşetmemiz 
lâzımdır. Vazife göremiyecek hale getirilen memleket idaresini, yeni icaplara, 
memleket ihtiyaç ve isteklerine göre harekete getirmeliyiz, idare, silkinip kalkınmaya, 
aktif olmaya mecburdur, idarenin cesareti memleketin huzurunu sağlıyacaktır, 
arkadaşlar. Muhterem arkadaşlar; son yılların esaslı tatbikatından birisi de Sivil 
Savunma Teşkilâtıdır. Sivil Savunma Teşkilâtı, İkinci Cihan Harbinden sonra el 
atılan çok önemli bir meseledir. 27 Mayıs İnkılâbından sonra, bu mevzua.geniş 
mikyasta el atılmış ve kadrolar askerlikten yetişmiş personelle takviye edilmiştir. 
Sabotajcılara karşı yıllardan beri müesseseleri, fabrikaları, âmme tesislerini korumak 
idarenin içinden çıkamıyacağı bir mesele halinde devam edegeliyordu. Sivil 
Savunma Teşkilâtı kurulurken bu teşkilâtın vazife ve mesuliyet hudutlarını da iyi 
tesbit etmek lâzımdır. Çok küçük müesseselerde Sivil Savunma personelinin 
istihdamı hem faydalı değil, hem de doğru değil. Yıllardan beri idarede, seferberlik 
müdürlükleri var idi. Millî Müdafaa icabı olan meselelerle bu müdürlükler meşgul 
olur idi. Bunların yeni ihtiyaçlara göre ayarlanmasını zamanın hükümetlerinden 
istedik. Netice elde edememiştik. NATO Devletleri Sivil Savunma Teşkilâtına büyük 
ehemmiyet vermektedir. Bu teşkilâtın bir üyesi olarak aynı ehemmiyetle mevzuu ele 
almamız bu mevzua gerekli tahsisatı ayırmamız yerinde olur, kanaatindeyim. Sivil 
Savunmanın, memleketin cephe gerisi hizmetlerinin öneminin ve rolünün millete 
açıkça anlatılması gerekir. Birçokları işsizlere iş bulmak için Sivil Savunma kadroları 
ihdas edildiğini fısıldamaktadırlar, idare, bunun ehemmiyetini, dünya devletlerindeki 
tatbikatını konferanslarla, yazılarla, tamimlerle umumi efkâra duyurmalıdır. Sivil 
Savunmanın geçen yıllarda NATO Teşkilâtına mensup devletlerdeki çalışmalar 
üzerinde Büyük Millet Meclisinde izahat verilmişti. NATO’ya dâhil devletlerin bâzı 
malzemelerden istifade ederek ahenkli bir şekilde çalışması lüzumu da açıkça ifade 
edilmiştir. Geçmiş devirde bu mesele lâyık olduğu ehemmiyeti görmemiş ve NATO 
camiası içinde koordine bir çalışmanın imkânları hazırlanmamıştır. Muhterem 
arkadaşlar, bir intikal devresi bütçesi üzerinde biraz evvel arz ettiğim veçhile uzun 
vadeli tashih ve ıslâhlar istemek elbetteki mümkün değildir. Geçmiş yıllarda İçişleri 
bütçesini bir zabıta tedbirleri ve zihniyeti içinden müşahede ederdik. Fakat bu sene 
bütçe raporunda bütün meselelere açıkça temas olunmuş, memleketin ihtiyaçları 
esas hüviyetleriyle görülüp dercolunmuştur. Sayın Raportör Üstadım Avni Doğan 
İdare Vesayetinin kaldırılmasını istilzam eder bir ifade de kullanmıştır. Bu, bir 
Anayasa meselesidir. Yeni Anayasa yapılıyor, idarece verilecek istikamet orada 
tesbit olunacaktır. Dahiliye Vekâleti şimdiden Anayasaya konacak hususları ve 
takibedilecek istikametleri tesbit ederek bir hazırlık yapar ve bu işlere başlarsa daha 
iyi olur. Temenni ederim dari vesayeti kökünden kaldıran bir yola taraftar olmasın, 
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idari vesayet memlekette vahdeti temin eden bir vasıtadır. Bunun hududu ve vüsati 
kanunlarla tâyin olunmuştur. Sadece murakabe ve teftiş idari vesayetin, temin ettiği 
vahdeti sağlıyamaz. İdarenin tatbik ettiği sistem ne olursa olsun, ister merkeziyet, 
ister ademimerkeziyet şeklinde olsun, ne bir noktaya kadar idari vesayetin idamesi 
federal olmıyan devletlerde bile bir zaruretin ifadesi haline gelmiştir. Bu büsbütün 
kaldırıldığı takdirde Mahalli idarelerin arz edeceği keşmekeş sadece murakabe ile 
mümkün olmaz, idare vesayetin hududu daraltılabilir, ama kaldırılamaz. Muhterem 
arkadaşlar; iki noktaya daha temas etmekte fayda mülâhaza ediyorum. Bunlardan 
birisi vekâlet emrine alınmak konusudur. Muhterem arkadaşlar, vekâlet emrine alma 
müessesesi bâzı ahvalde idarenin müracaat edeceği bir tedibirdir, faydalıdır, 
lüzumludur. Çünkü azil kaldırılmıştır. Azlin kaldırılması yerine Vekâlet emrine 
alınma müessesesi bâzı ahvalde işletilmektedir. Demokrat Parti zamanında çıkarılan 
kanundan evvel vekâlet emri müessesesi işlemekte idi. Son çıkan kanun kaza yolunu 
kapadığı için memurun huzuru kaçmıştır. Suç işlemiş memur varsa bunları tecziye 
edecek makamlar da mevcutur. Bu itibarla vekâlet emrine alınan ve tekaütlüğüne 5 
- 6 ay kalan bir memuru mahkemeye müracaat edememek yüzünden mutazarrır 
etmek her halde doğru bir şey olmasa gerektir. Bu arada şunu da söylemek yerinde 
olur ki, Emekli Sandığı Kanununun bu vekâletteki tatbikatını kısa zamanda ıslah 
etmek de mümkündür. Bir mesele de 4539 sayılı Kanun tatbikatıdır. Bu kanun o 
kadar kötü tatbik edilmiştir ki, Osmanlı idaresi zamanında azil müessesesinden daha 
büyük bir tahribata sebebolmuştur. Bu müessese, meselâ, bir valinin vekâlet emrine 
alınması yerine merkeze alınmak şeklinde tatbik görmüş, vali uzun aylar hattâ 
seneler merkezde beklediği halde kendisine bir iş verilmemiş veya sonra bir yere 
nakil suretiyle bu insanın enerjisini muattal hale getirmiştir. Bu memur hukukunda 
yeri olmıyan bir muameledir ve kabili izah da değildir. Sadece vekile verilen bir 
salâhiyetin suistimalidir. Vekâlet emrine alma eğer iyi bir maksatla kullanılırsa ve 
ihtiyaç halinde vekil tarafından tasdik olunursa idare için bâaan faydalı neticeler 
verebilir. Fakat az da olsa suiistimal edilmesi imkânı muvacehesinde bunun bertaraf 
edilmesine gayret olunmalıdır. Muhterem arkadaşlarım, bu Vekâletin çok iyi işliyen 
ve tecrübeli elemanlarını kadrosunda bulunduran bir şubesi vardır ki, o da tetkik 
kuruludur. Bu kurulun durumu gerek mülkî taksimat yapılırken gerekse Anayasa 
çalışmalarında ele alınabilir. Bu arada merkez valiliği müessesesine de temas 
etmeden geçemiyeceğim. Bu müessese de son yıllarda en çok tahribe uğrıyan bir 
müessese durumuna gelmiştir. Arkadaşlar, bâzı valiler hizmetlerinde muvaffakiyet 
göstermiyebilirler. Onları tâyin ederken çok dikkatli olmak şarttır. Tâyin edildikten 
sonra da ıslah etmek için bâzı tedbirler mevcuttur. Vekâletin merkez valilikleri 
kadrosu,birdenbire şişmiş taşradaki memur kadroları açık kalmıştır. Eskiden deminde 
stayişle bahsettiğim Tetkik Kuruluna ihtisas sahibi elemanlar getirilirdi. Son yıllarda 
merkez valilikleri tatbikatı kâfi görülmemiş gibi, kaymakam, emniyet müdürleri ve 
diğer bâzı sınıflardan birçok elemanlar getirilmiş ve birçok âmir tâyin olunmuştur. 
Merkeze alınanlar ve tetkik kurulu üyeliğine tâyin edilenler işsiz, sıfatsız bir halde 
günlerce oturmaktadır. Bunların içinde hizmetlerinden istifade edilecek çok kıymetli 
elemanlar vardır. Muhterem arkadaşlar, İnkılâp Hükümeti idareyi devraldıktan sonra 
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memlekette şuriş olmasın diye evvelâ idareyi askerî personelin emrine vermiş, fakat 
kısa bir zaman içinde bunları sivil idareye devretmiştir. Bugün birkaç vilâyette 
muvakkaten bâzı subaylar işbaşında bulunmaktadırlar. Ama bu arada yeni idarenin 
askerî personeli idarî mekanizmanın başında bırakacağı yolunda söylentiler vardır. 
Hükümetten ricam bunun doğru olmadığının umumî efkâra lâyıkı veçhile 
aydınlatılmasıdır. Bunun sadece geçici bir tedbir olarak ele alındığı ifade edilmelidir. 
Nitekim bugün yüzden fazla kaymakamlık münhaldir bu ihtiyaç giderilmelidir. Bu 
sebeple bugünkü tedbirlerin zaruri olduğunun her fırsatta açıklanması yerinde olur. 
Çünkü eğer asker konulmasa idi kaymakama jandarma kumandanı vekâlet edecekti, 
o da askerdir. Devletin eski teşkilâtı olan idare de ordu gibi bir zamanlar cazibesini 
kaybetmiş, burada çalışan elemanlar bâzı yerlere geçmek imkânını bulmuşlardır. 
Ayrıca bunların kadroları gelirli kaynaklarla beslenmediği için açık kalmış bu yüzden 
kaymakam kadroları münhal bulunmuştur. Kaymakamlık hizmetinin aksamaması 
için memleketin en ücra köşelerinde hizmet aksaklıklarını nazarı itibara almak ve 
buraları boş bulundurmamak lâzımdır. Kaymakamlık kursu da son yıllarda bu 
maksadından uzaklaştırılmış, verimli olmaktan çıkarılmıştır. Kaymakamlık kursu 
konusunda âmme idaresi imkânlarından ve elemanlarından istifade etmek lâzımdır. 
Bunu faydalı mülâhaza etmekteyim. İçişleri Bakanlığının 1961 bütçesinde de bâzı 
ihtiyacın belirtilmiş olduğunu gördüm. Fakat tedbirin tam olmadığını da maalesef 
müşahede etmekteyim. Hulâsa arkadaşlar bugün vatandaşlarımıza tarafsız idare 
tarafından bilâtefrik mal emniyeti, can emniyeti sağlanmıştır. İdare her zaman olduğu 
gibi, dünyanın her yerinde olduğu gibi bütün bunlara rağmen müteyakkız olmaya, 
tedbir almaya mecburdur. Esasen tedbir idarenin başta gelen vazifesidir. Tedbir 
olmıyan yerde idarenin kanun tatbikatı dahi bir netice vermez. Biliyorsunuz son 
yıllarda can emniyeti, mal emniyeti nasıl tahribedilmiştir. Sadece Doğu bölgemizin 
bâzı mıntakalarında 1959 - 1960 yıllarında yol kesme hâdiseleri, hayvan hırsızlıklarını 
ifade etmek bu meselenin aydınlanmasına kâfi gelir zannederim. Arkadaşlar, yayla 
mevsimlerinde Doğu - Anadolu’da hayvan hırsızlığı memleketin huzurunu bozacak 
kadar, artmıştı. Hayvan hırsızlığı; bir zamanlar memleketin Cumhuriyet İdaresinin 
ilk yıllardan itibaren aldığı yerinde tedbirler ve sıkı takip neticesinde hayvan hırsızlığı 
mevzuu Türk zabıtasının mevzuu olmaktan çıkmıştır. Fakat son yıllarda hayvan 
hırsızlığı, yol kesme vakalarının artmakta olduğunu görmekteyiz, önümüzdeki yayla 
mevsiminde yani İlkbahar ve Sonbahar ayları arasında bu hayvan hırsızlarının 
artmaması için tertibat alınması, motorlu, atlı ve yaya devriyeler gezdirilmesi imkânı 
vardır. Yapılan hayvan hırsızlığı ile Suriye’nin uzun müddetten beri beslenmekte 
olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Yeni yıl bütçesinde Devlet zabıtasının âlet ve 
malzemesi üzerinde durmak isterim. Muhterem arkadaşlar, zabıtanın elinde bulunan 
telefon vasıtaları işlemez haldedir. Yıllardan beri jandarma telefonu işlemez hale 
getirilmiştir. Acaba Münakalât Vekâleti ile birleşerek jandarmanın ve kazalar 
arasındaki telefon hatlarının ıslah ve ikmali mümkün olmaz mı? Bunun şu kısa devre 
içinde ikmal edileceğini sanmıyorum. Sadece mevcut telefon şebekesinin mümkün 
olan süratte gözden geçirilmesi faydalı olacaktır kanaatindeyim. Muhterem 
arkadaşlar, İçişleri Bakanlığının müzminleşmiş bir derdi vardır, o da, memur 
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kadrosudur. Bu vekâletin taşra teşkilâtında çalışan memurlarının % 80 inin 20, 25, 
30 ilâ 35 lira aylık almakta oldukları ve bir kadroda 6 - 7 sene bekledikten sonra 
sicilleri müsait olduğu halde terfi edemedikleri malûmunuzdur. Bunun için yeni bir 
kanun hazırlanıp Meclise getirilmesini hayırlı ve hizmetin icaplarına uygun telâkki 
etmekteyim...” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kurucu Meclis üyesi  Nurettin Akyurt, “Muhterem arkadaşlarım; Dahiliye 
Vekâleti bütçeleri üzerinde bunca yıldır söz istediğim ve bu defasında da 
Riyasete ismimi yazdırdığım halde ancak bugün ikinci defa söz alıp konuşmak 
imkânını buluyorum. Geçmiş dört sene içinde, bir küçük duruma temas etmeden 
geçemiyeceğim; her yıl İçişleri Bakanlığı Bütçesinde söz istediğim halde, ki bâzan 
birinci veya ikinci olduğum bâzan da ilk söz istiyen olduğum halde o gün bu Vekâlet 
Bütçesi üzerinde konuşmak için 30, 40, 50 kişi arasında bir türlü muhalif mebuslara 
sıra gelmezdi, tesadüfen bir defa söz almak imkânını buldum. Fakat bunun da iki 
dakikası Başkan tarafından ketmedüdi. Bugün konuşma müddetini kararlaştırmak 
imkânına kavuşmuş bulunuyoruz, Sayın Başkanın işaret ettiği müddetten daha kısa 
zaman içinde sözlerimi bitirmeye çalışacağım. İçişleri Vekâleti bütçesi münasebetiyle 
bu vekâletle ilgili işler üzerinde, vaktin müsaadesi nispetinde, durmak; kanaatimce 
mühim gördüğüm meselelere temas etmek yerinde olacaktır. Zira bu vekâlet ile diğer 
Vekâlet bütçeleri arasında işin ehemmiyeti yönünden mühim farklar vardır. Vatandaş 
hürriyet ve haklarını korumak, cemiyetin emniyet ve huzurunu sağlamak hulasa; Türk 
Vatandaşı ile Hükümetini, hak ve vazifelerini karşı karşıya getirdiği her sahada, bu 
Vekâletin vazifeleri içinde görmek mümkündür. Bu önemi dolayısiyle valiler Heyeti 
Vekile karariyle tâyin edilir ve vali Hükümetin siyasî ve idarî mümessilidir. Bütün 
Bakanlıkların Temsilcisidir. Geniş yetkili makam, içinde bulunduğumuz Demokratik 
İdarede ve onun yeni gelişmekte, yerleşmekte olduğu Türkiye’de bir özellik taşar. 
İller İdaresi Kanunu ile bu geniş vazife hudutları içindeki Vekâletler arasında tanzim 
edici bir vazife gören valilerin, Teşkilât kanunları ile kısılan yetkilerini iade etmek ve 
buna mukabil de bu makamları işgal eden şahısların bitaraf olarak çalışabilmelerini, 
iktidar partilerinin baskılarından kurtarılabilmelerini temin edecek mevzuatı bir 
an evvel tedvin etmek lâzımdır. 27 Mayıs 1960 İnkılâp hareketiyle 10 yıllık bir 
partizan tutum ve görüşün tasallutuna uğrayan iç işlerimizin, geçirdiğimiz bu zaman 
içinde, tutumu hatıralardan silinmiş değildir. Bir iktidar partisi mensubunu valilerin 
en yakını, makam arabalarının bir numaralı tabiî binicisi, valinin de üstünde, idarî 
faaliyetlerde, Hükümeti temsilde ondan bir adım veya bir basamak ileride veya 
yüksekte olur. Adeta o ilde vali ile Hükümet arasında, Hükümetten sonra gelen en 
yüksek makamdır. Kanunların tatbik, vatandaş hak ve hürriyetleriyle toplumun her 
türlü huzurundan evvelâ o mesuldür. O karar sahibidir. Muhalefetin veya iktidar 
sahibi olmayan her şahsın veya teşekkülün her türlü hak ve hukukunun hududunu 
bunlar, partizan zihniyet tâyin eder. Artık Türkiye acaip bir ülke haline gelmiştir. 
Uşak, Kayseri, Topkapı hâdiseleri gibi tarihe malolmuş vakıalar yanında 10 yıllık 
devrede daha pek çok hâdiseleri de zikredebiliriz: 1958 - 1959 yılında Güney’de 
Afyon’dan başlıyarak Antalya’ya kadar uzayan sahalardaki hâdiseler, Gazianteb İl 
Kongresinde bir Tümen harekete geçirilmesi. Bu siyasî faaliyetlerde eşid olmıyan 
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tutum; vatandaşın Devlet kapısında rozete, akideye göre muameleye mâruz 
bırakılması gibi hareketlerin bir daha her hangi bir şekilde tekerrür etmesini hiçbir 
vatanseverin istemesine imkân yoktur. Sabık ve Sakıt iktidarın vazife duygusu 
yerine hâkim kıldığı oy endişesi, iktidar kaygusudur ki, kaza, vilâyet ve 141 nahiye 
veya köy, kaza haline sokularak her sene bu fakir miletin sırtına 35 milyon liralık 
bir külfet yüklemiştir. Bugün yüz bir kazanın kaymakamı yoktur. Jandarma ve 
ordu subayları ile idare edilmktedir. Bu kazalar her türlü teşkilâttan mahrumdur. 
Türkiyenin kalkınması, vatandaş hak ve hukukunun korunması ile vatandaş  
Hükümet münasebetlerinin en iyi şekilde düzenlenmesi için kanaatim o dur ki, 40 
bin küsur köyün 4 te bire indirilmesi ile kaza ve vilâyet taksimatının içtimaî, coğrafî, 
iktisadî ve ticarî hususlar göz önüne alınarak yeni baştan düzenlenmesi işine daha 
da büyük bir hız verilmesi icabeder. Bu bütçe içerisinde mahallî idareler: Özel idare, 
belediye ve köyler olarak ele alınabilir. Bu idareler vesayet altına alınmış ve aynı 
zamanda muhtacolduğu gelir ve kaynaklarından mahrum bırakılmıştır. Belediye ve 
özel idameler carî masraflarını dahi karşılayamazken Millî Birlik Komitesinin 206 
sayılı Kanun ile Bina ve Arazi Vergisinden elde edilecek varidat fazlaları, esasen 
artan maaş ve ücretleri dahi karşılaması mümkün değilken bunun % 7 si Devlet 
Bütçesine aktarılmıştır. Bu idareler vesayet altında olduğundan İstanbul Belediyesi 
400 Ankara Belediyesi 100 milyon lira takatinin üstünde işlere sürüklenerek iflâs 
durumuna girmiştir. Eğer vesayet sistemi olmasaydı bu da olmazdı. Hiç olmazsa 
bir an evvel Belediyeler Kanunu hazır vaziyette senelerden beri beklemektedir, 
çıkarılmalıdır. Bugün kaymakam ve valilerin uhdesinde bulunan belediyelerin 
seçime şimdilik imkân olmadığına göre, büyük belediyelerde olsun ayrı şahıslara 
verilmelidir. Ankara - İstanbul - İzmir gibi şehirlerin vali ve belediye reislerinin, 
yarımşar günlük mesai ile idaresine imkân olmadığına göre, bunlar olsan ayrı ayrı 
şahıslara devredilmelidir. Ankara Valisi diğerleri gibi yarım gün valilik yarım gün 
reislik yapmaktadır. Kaldı ki, bir insanın bu vazifelerden birini dahi tam günde 
yetişebilmesine maddeten imkân yoktur. Arkadaşlar nispeten imkânlara sahip 
bulunan valiye mukabil bugün kaymakamların imkânsızlıklar içinde oldukları göz 
önüne alınarak birer jip tahsisi üzerinde durularak bu noktada Maliye Vekâletinin 
noktai nazarına iştirak etmemek icabeder. Artan ihtiyaçlar karşısında bugünkü 
cemiyette polis teşkilâtı ile jandarmanın kasaba ve  köyler de daha ciddî vazife 
görebilmeleri için  bu iki teşkilâtın da ıslâh edilmesi icabeder. Hülâsa: Millet ve 
Hükümet arasında en büyük salâhiyetlerle kurulu İçişleri Vekâletinin bundan sonra 
partizan bir zihniyetin esiri olmaması, vatandaş hak ve hukukunu çiğnememesi, 
vazifesini tam olarak çekinmeden yapabilmesi için valilere ve kaymakamlara bunları 
temin edecek mevzuatın bir an evvel ele alınması icabeder. Bu 1961 yılı bütçesinin 
millete ve memlekete hayırlı olmasını diler, hepinizi hürmetle selamlarım” diyerek 
bütçe hakkındaki sözlerini bitirdi.

Daha sonra Kurucu Meclis üyesi Vasfi Gerger söz alarak, “Muhterem arkadaşlar, 
Dahiliye Vekâletinin bütçesi üzerinde, bu vekâletin eski bir emektarı olmak sıfatiyle, 
konuşmak istiyorum. Dahiliye Vekâleti, memleketin umumi idaresini elinde 
tutan, emniyet ve asayişi koruyan ve camiası ile beraber memleketin mukadderatı 
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üzerinde fiilen söz ve salâhiyet sahibi olan bir makamdır. Binaenaleyh; bu vekâlet 
mensuplarının maddî ve manevî huzura malik olmaları şarttır. Çünkü; topluluk yani 
idare edilenler, idare edenlerin teminatı, altındadırlar. Arkadaşlarım, vaktiyle Devlet 
manzumesi içinde en cazip ve mergup meslek idarecilik idi. Bunun sebebi ise, bizde 
idare edilenler (Devlet baba) dediğimiz varlığı idare eden idarecilerin şahsında 
görürler. Zaten kanun da, idarecinin başı olan valiyi Devletin siyasî ve idarî mümessili 
ve kaymakamı da Hükümetin en yüksek memuru olarak gösterir, bu vasıflar idare  
meslekine rağbet ve hevesi haklı olarak yerleştirilmiş ve kökleştirmiştir. Bu cazibedir 
ki, bu meslek içinde memlekete ölçüsüz hizmetleri ile büyük ad ve şan bırakan 
kıymetli idarecileri yetiştirmiştir. Bugün bu meslek rağbet görmemektedir. Sebepler 
aşikârdır. Maaş azdır; maddî mahrumiyetler tahammül derecesini aşar, geçim 
zorluğu mukadderdir, aile hayatı müstakar değildir, çocuklarının tahsil meselesi 
mühimdir. Yükselme şart ve zamanları ise tatminkâr değildir. Bu maddî sebeplere 
muvazi olarak bir de manevî huzurdan mahrum edilmiştir. Bu suretle memleketin 
genç, güzide evlâtlarını sinesine, çekmemektedir. Arkadaşlarım; bu meslekin en 
yüksek derecesi valiliktir. Normal olarak valiliğe gelebilmek için en az yirmi seneye 
yakın bir hizmet ifası lâzımgelmektedir. Böyle bir meslekte, meslek sevgi ve hevesi 
maddî unsurları da bir tarafa bıraktırabilir. Fakat, mânevi huzur vadetmiyen bir 
meslekin maddî cephesi cazip bile olsa asla rağbet görmez. İdarecilikte bâzı hususî 
vasıflara ihtiyaç vardır. İdareci münhasıran kanunları tatbik ve icraya tahsis olunmuş 
ve bütün vazifeleri tedvin edilmiş bir vasıta değil, aynı zamanda vaka ve hâdiselerin 
tahdidi mümkün olmıyan tezahürlerine karşı mücehhez bulunduğu maddî ve manevî 
kudretle cevap vermeye mecbur hâkim bir otorite unsurudur. İdarecilik diğer ilimler 
ve mesleklerle olan sıkı ve samimî bir rabıtayı da muhafazaya mecburdur. İşgal 
ettiği mevkiin şeref ve kudretiyle mütenasip hususî bir yaşayış yolu da takibetmek 
zaruretindedir idarecilik memleket hizmetinin şeref, fazilet, fedakârlık ve mefkure 
meslekidir; idarecilikte yalnız salâhiyet değil, eğilmez bir seciye, yüksek bir fazilet 
ve ahlâk terakkisi de asıldır. İdareci aynı zamanda mücadelecidir. Mesleke girecekler 
yirmi sene bu vasıflarla çalışacak ve vali olduğu zaman daha olgun, tecrübeli ve 
bu vasıfları ile temayüz etmiş olacaktır. Vali olmadan ve olduktan sonra teminatı 
nedir? Bugünkü mevzuat muvacehesinde tamamen bir hiç... Bu memleketin maddî 
ve manevî varlığını on sene fasılâzız sömüren sakıt Hükümet bu meslek mensupları 
üzerinde ahlâk ve karakter katili oldular, idareciyi kendi hasis âmâl ve gayeleri için 
çalışacak bir makina addettiler. Partizanlığın ifratiyle sinirlenen ve her sinirlendikçe 
fikirlerini hiddet ilham eden hükümleri mahdut, düşünceleri ancak prensiplere 
karşı gelmek, şahıslara karşı şiddetli davranmak siyaseti ile idarede hâlâ kanayan 
yaralar açtılar. Ve bu şerefli meslek mensuplarını uşak telakki ettiler. Mukavemet 
edenleri attılar, taştan taşa çarpıp vurdular ve birçokları kendiliğinden çekildiler, bu 
numuneler orada iken bu mesleke yeni unsurlar elbetteki iltihakta tereddüt gösterirler. 
İdareciliğin soysuzlandığını inkâr kabul etmez bir realitedir. Bu sebeple idareciye 
manevî huzur sağlamak ve haklarını kanun teminatı altında bulundurmak ve günlük 
politika oyunlarından mâsun kılmak zarureti vardır. Bu yaralar tedavi edilmelidir; 
idarecilik meslekinin şeref ve gururu iade edilmelidir ki, bu temel meslek; rağbet 
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görebilsin. Geçen gece kendisiyle kısa bir görüşebilmek zevkini aldığım Sayın 
Dahiliye Vekilimizden ümidim kuvvetlidir. Çok az bir zaman içinde hâdiselere nüfuz 
eylediğini görmekle ileriye itimadımı artırmıştır. Bu konuda Kurucu Meclisin, Millî 
Birlik Hükümetine, bütün mevcudiyeti ile, müzahir olacağı tabiidir. Belediyeler bu 
âmme müesseselerinin hali pürmelâli arkadaşlarım insana utanç vermektedir. Bu 
âmme müesseseleri ki, vatandaşla günün yirmi dört saatinde başbaşadır. Ama o 
karanlık devir ona boş, bu müesseseyi bir parti ocağı ve partilere menfaat sağlıyan 
bir banknot fabrikası haline soktu. Gasıp bir idare gibi hak tanımaz, vatandaş şeref 
ve haysiyetine değer vermez oldu ve âmmenin itimadı kökünden sarsıldı. En büyük 
şehirlerimiz olan İstanbul, Ankara belediyeleri başta olduğu halde imar perdesi 
altında maili inhidam kararları ile neler neler yapılmadı. Acıklı bir misal vereyim : Bir 
caddeyi genişleteceğiz diye başta, valisi, belediye reisi, azaları, mühendisleri nafıa 
makinaları ile parasız ve yalan vaatlerle vatandaşın evleri dükkânları yıkılır, enkaz 
taşınır, arsalar yola kalbedilir, parkelenir, sonra halk hakkını istediği zaman bunlar 
resmen inkâr edilir. Hem nasıl, mahkemeye verilen dâva arzuhallerine cevaplarda 
utanmak yok, mesuliyet korkusu yok; haberimiz yoktur, biz yıkmadık derler; işte 
bu, âmme müessesesi. Arkadaşlar; böyle bir hal karşısında o vakit Dahiliye Vekiline 
yaptığım şikâyette şöyle demiştim : Memleketi müstevli bir düşman kuvveti mi 
işgal etmiştir; yoksa idarenin devamı kanun hâkimiyetini ortadan kaçırmıştır, 
vatandaşın hakkı tanınmamaktadır. Buna son verilmek lâzımdır. Vatandaşa hakkı 
verilmelidir. Aksi takdirde kemali cesaretle; vatandaşın bu halklarını alabilmesi 
için bu idarenin değişmesi gününü beklemelerini ilân etmeniz lâzımdır demiştim. 
Evet arkadaşlar, o günler değişti ve beklediğimiz nurlu hayat başladı. Şimdi Millî 
Birlik Hükümetinin en büyük şerefi bu hakları hemen ödeme yolunu bulmak ve 
bu müesseseleri âmmenin itimadına maz’har kılmak olmalıdır. Jandarma - Polis - 
Vatandaşın hak ve hürriyetlerinin hadimi ve bekçisi bu müesseseler de o karanlık 
devrin ıstırabı içindedir. Bu ıztıraba son vermek, emniyetsizlik ve şüpheleri ortadan 
kaldırmak tedbirlerini acele almak gibi acı bir hakikat ile karşı karşıyayız. Millî Birlik 
İdaresinin bütün bu imkânları bu büyük millete kazandıracağına imanım vardır ve 
tamdır. Hakikatler belki acıdır, ama bu hakikatleri idrâk de bahtiyarlığın mesnedidir.” 
Sözleriyle ağırlıklı olarak bakanlığın personel sorunları üzerinde konuştu.

 Daha sonra Bütçe Komisyonu Başkan Vekili Avni Doğan söz alarak, soru ve 
eleştirileri yanıtladı: “Muhterem arkadaşlar mâruzâtım mümkün olduğu kadar kısa 
olacaktır. Bütçe Komisyonu adına İçişlerinin Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçesine ait olan işlerin ve yapılması istenilen yeni hamleler hepimizin samimî bir 
lisanla bütçe raporunda zikredilmiş bulunuyor. Bunları tekrarlıyacak değilim. Bu 
Vekâletin bugün içinde bulunduğu durum arkadaşlarımın tasvir ettiği mahiyetten 
başka bir manzara arz etmez. Mülki taksimat, içtimaî ve coğrafî zaruretler nazara 
alınmadan yapılmıştır. Ve bir emrivaki olarak vücut bulmuştur. Cumhuriyetin ilânını 
mütaakıp eski vilâyetlere bağlı mutasarrıflıklar, birer vilâyet haline getirilmiş, bu da 
kâfi değilmiş gibi vatandaştan rey almak ve rey avcılığı yapmak üzere son yıllarda 
(141) kaza ve ikd.de vilâyet ihdas edilmiştir. Bu kazaların çoğunda kaymakam 
yoktur. Bu kazaları ihtiva eden köylerin birçokları, başka yerlere bağlanmasını 
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istemekte ve yeni ilçeden ayrılma yollarını aramaktadırlar. Bu hal, yılların bıraktığı 
aksaklıklara yenilerini eklemiş bulunmaktadır. 18 milyon vatandaşın hususi ve şahsi 
ahvalini tesibit eden, nüfus defterlerinin tebyiz edilip yeni Türk harflerine 
kalbedilmesi lâzımdır. 20 bin defter ihmal içinde birkaç sene daha beklerse tamamen 
elden çıkacaktır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşları hakkındaki bilgisi (1320) 
tarihinde yapılmış nüfus tahririne dayanmaktadır. Bununla iktifa edilemez, muhakkak 
yeni bir nüfus tahriri lâzımdır. Mahallî idareleri ki, hepiniz demokrasinin ilk mektebi 
diye öğünürüz, bunlar arkadaşların tasvir ettiği feci durumdadır. Mahallî idarelerin 
malî ve hukukî selâhiyetleri üzerinde hiçbir tedbir alınmamıştır. Oysa ki, mahallî 
mahiyet arz eden âmme hizmetleri ve kendine mahsus hususî bütçesi ile küçük bir 
Devlet numunesi halinde vatandaşın demokratik nizam içinde gelişip inkişafına 
imkân verilmemiştir. Demin Sayın Mehmet Hazer arkadaşımızın huzurunuzda ifade 
ettiği gibi, bendeniz de idarî vesayetin tamamen kaldırılmasına taraftar değilim. 
Biliyorsunuz benim gibi diğer arkadaşlarım da anarşiye giden disiplinsiz bir idareye 
taraftar değildirler. Ama demokratik müesseseler lâyık oldukları şekilde ve özel 
karakterlerine uygun olarak inkişafına imkân verilmezse, bunun sonu gelmez. 
Biliyorsunuz yıllardan beri hürriyet mücadelesi yapılmıştır. Fakat işbaşına gelenler 
ona yol göstereceğim demişler ve böylece hürriyet ve haklardan mahrum etmişlerdir. 
Yine hepimizin bildiği gibi son yıllarda köy idaresinde de keyfî tasarruf etmek 
imkânı hâsıl olmuş beğendiklerini muhtar yapmış, beğenmediklerinin elinden 
mührünü almıştır. Devlet idaresinde gerçek inkişaf ancak geniş salâhiyet ve ciddî 
murakabe yapmakla mümkündür. Bu sebeple büyük imkânlarının özel idareye 
götürülmesini ve murakabesinin gereği gibi yapılmasını ben de memnuniyetle kabul 
ederim. Fakat arkadaşlar bu sahada vesayet meselesinin büyük ehemmiyeti yoktur. 
Belediyelerde de aynı hal vardır. Tasvir buyurduğunuz facianın ıstırap verici 
safhalarla dolu olduğuna hiç şüphe edemeyiz. Bunların hepsini bugünkü İnkılâp 
İdaresine yüklemeye imkân yoktur. Bu, son yılların mirasıdır. Halbuki vatandaş 
Devlet hakkındaki fikrini, kanaatini kendisini ihata eden âlemle ölçelerek verir. 
Vatandaşı ihata eden âlem ise ilk hamlede polistir, jandarmadır, mahallin tapu 
memurudur. Bu nevi küçük idare elemanları Devletin halkla temas uçlarıdır. Ve bu 
bakımdan Devletin idaresi ne olursa olsun, istinadettiği rejimin nazariyesi ne kadar 
yüksek olursa, olsun vatandaş Devlet idaresi hakkında hükmünü verirken kendini 
ihata eden âleme bakarak hükmünü verir. 27 Mayıstan beri yeni bir yola girildiğinde 
zerre kadar şüphe edilmesin. Biliyorsunuz bir ihtilâl yaplıdı, bir devreye son verildi. 
Bunu söylerken geçmiş devrin insanlarından bahsedecek değilim. O devri bir cümle 
ile hulâsa etmek mümkündür. O devir, saltanat sürmek için vatandaşı alçaltan bir 
idaredir. Bu çirkin devrin de akıbeti malûm. İhtilâl idaresinin intikamcı bir idare 
olması hatıra gelebilirdi. Bilâkis, bu yeni idare ile eski kinler de kaybolmuştur. İhtilâl 
tam mânasiyle bir itidal idaresi getirdi. Bu itibarla henüz ihtilâl patladığı günden 
itibaren memlekette bir salâh başlamış oldu öç almalar, yeni kinleri uyandırır. Eşit 
muamele yapmak suretiyle ihtilâl muvaffakiyete erişmiş bulunuyor. Arkadaşlar 
bugün dünyanın itibar ettiği, hattâ kuvvetle desteklediği Türkiye, Atatürk 
inkılâplariyle değerlendirmiş olduğu Türkiye’dir. Bu yeni inkılâp rejimi kendisine 
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muarız varlıkları tasfiye etmeye muhtaçtı. En demokratik memleketlerde bile inkılâp 
yapan rejimler önündeki engelleri tasfiyeye muhtaçtır. Ve bu hususta bir tedbir 
alması da lâzımdır. Bu bakımdan Atatürk’ün Türkiye’ye hediye ettiği inkılâplar 
aleyhinde bulunmak en ufak köstekleyici bir harekete kapılmak istiyenlere karşı 
daha çok dikkatli bulunmak lâzımdır. Arkadaşlar kanunlar ne kadar mükemmel 
olursa olsun kendi kendilerini yürütemezler. Yürütecek bir kudret ve mekanizmaya 
ihtiyaç vardır. Devlet bünyesi içinde kanunlara saygı temin etmek vazifesi İçişleri 
Bakanlığına polisle, jandarmaya mevdudur. Efendim bu sahada polis de jandarma da 
vazifelidir. Gerek Emniyet Umum Müdürlüğü gerekse Jandarma Umum 
Kumandanlığı hakkında arkadaşlarımızın tenkitleri yerindedir. Hiç şüphe yok ki, 
vatandaş ile dağ başında karşı karşıya gelen bir emniyet memurunu o vatandaşın 
hürriyet ve hukukunu müdafaa ve muhafaza ve kendi salâhiyetini hakkıyla ifa 
edebilmesi için çok iyi yetiştirmek ihtiyacındayız. Halbuki 6 aylık bir talim - terbiye 
içinde yetiştirilen bir jandarma onbaşısını bir emniyet unsuru olarak kullanmaktayız. 
Bunları toplu hir halde ve ilmî veçheleri olan talim ve terbiyeye tâbi tutmamız ve 
haiz olduğu kanunî salâhiyet ile vatandaş hak ve hürriyetinin sınırını iyi 
ayarlayabilmesi gerekir. Binaenaleyh vatandaş ve cumhuriyet idaresinin beklediği 
zabıtanın bir kolu olan jandarmaya geniş imkânlar vermek mecburiyetindeyiz. 
Bugün ne vatandaşın ne de Devletin itibarını korumaya yetmiyecek şekilde dağıtılmış 
olan karakolları, daima talim - terbiye ile takviye etmek ve kabiliyetlerinin 
yükseltilmesi yolunda onları kursa tâbi tutmak, toplu birlikler haline getirip bunlara 
motorlu vasıta vermek lüzumlu bir harekettir. Bugün her türlü mesuliyet jandarmaya 
tevcih olunmuştur. Ayrıca kaçakçılığı men gibi hususlar da jandarmaya tevdi 
edilmiştir. Bu vazifelerini ifa için muhtacolduğu motorlu vasıtalar da çok azdır. 
Jandarmamız fiilî kadrosuna göre iki bin iki yüz motorlu vasıtaya, sahibolması 
gerekir. Halbuki bugün Jandarma Genel Kumandanlığı emrinde 700 motorlu vasıta 
vardır. Mevcutları da hemen hemen hurda halindedir. Polise gelince; muamelesini 
bilir, hak ve hukuku gözetir ve cemiyetin arzu ettiği nizam ve disiplini gösterir 
insanlar yetiştirmek için evvelce yapılan imtihan iptal edilerek yeni baştan imtihan 
yapmak suretiyle lise mezunlarından polis alma yoluna gidilmiştir. Bu elemanlar 
yetiştikten sonradır ki arkadaşlarımızın beklediği Cumhuriyet zabıtasının kemalini 
bulma yolunda bir merhale alınmış olur. Bütün bunları burada gözlerinizin önüne 
sererken malî kaynaklarımızın da Devlet olarak göz önünde bulundurulması zaruridir. 
Muhtac olduğumuz, yapacağımız masrafları hesabedilecek, icabeden masraflar 
yapılacaktır, ben liradan endişe duymuyorum. Ölçülü adımlarla, yüründüğü takdirde, 
uzak ve uzun yol diye bir şey yoktur. Bu memleket bundan daha ağır şerait içinde, 
Birinci Dünya Savaşından sonra hürriyeti için her şeyi göze almıştır. O zaman nüfus 
azdı, para yoktu, teknik eleman yoktu, mühendisi yoktu, imkânsızlık içindeydi, 
öyleyken hem Kurtuluş Savaşını yapmış ve hem de ondan sonraki deviri geçirmiş, 
Türkiye’yi bugünkü duruma koymuştur. Yeter ki mübalâğasız, hesaplı, ölçülü 
adımlarla yürüyelim ve bu yolun üstünde devam edelim. Tadili icabeden birçok 
kanunlar var. Bunları encümenler, Meclis beklemektedir. Tahsisat ile imkânsızlığına 
rağmen Bütçe Komisyonunuz, bütçenin içinde, mümkün olan en geniş ölçülerle 
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tahsisat vermeye çalışmıştır. Bütçeleri, bir yıllık bir masraf kâğıdı telâkki etmeyerek 
bundan sonra hayatımızda yeni işaretler taşıyan, birbirine programla, plânla bağlı 
işleri ele alacak, yürütecek bir devreye muhtaçtık. Devlet Plânlama Dairesi ile iş 
birliği yaparak, muhtelif dairelerin kendi bünyelerinde hazırladıkları esaslar ile 
bütçeleri âtiye ışık tutacak bir şekilde hazırlanacaktır. Eğer bundan sonra gelen 
iktidarlar, kendilerine Kurucu Meclisin devir ettiği bütçede tahsisat kifayetsizliğinden 
dolayı yapılması istenildiği halde yapılmamış işlere dikkat edecek kadar tevazu 
gösterirse bu memleketin düzelmiyecek hiçbir şeyi kalmaz. Muhterem arkadaşlar; 
vazifeyi sadece icra mevkiinden beklemek kâfi gelmez. Fert olarak, parti olarak, 
doğru bildiğimiz yolda yürümek, küçük hesapların üstünde durmıyarak Hükümeti 
takviye etmek lâzımdır. Bunu yaptığımız müddetçe arzu ettiğimiz neticeye 
varacağımızdan şüphe edilmesin. Ben ümidimi kesmemişimdir. İnanmaktayım. 
Mutlaka muvaffak olacağımız kanaatini muhafaza etmekteyim.” sözleriyle cevapladı. 

Kurucu Meclis üyesi Abdülkadir Okyay söz alarak kürsüye geldi ve “Sayın 
arkadaşımızın hazırladığı raporda teklif ve temenniler bahsinde işaret ettikleri 
çok güzel hususlara rasladığım için bunları düşünmüş olmama rağmen üzerinde 
durmıyacağım. Yalnız üzerinde durmak istediğim ve lüzumlu gördüğüm bir iki 
temennide bulunacağım. 1. 1312 sayılı Türk vatandaşlığı Kanunu. Bu kanunun 13 
üncü maddesi aynen şöyledir : «Türklerle evlenen ecnebi kadınlar Türk tabiiyetine 
iktisabederler. Ecnebilerle evlenen Türk kadınları Türk tâbiiyetini muhafaza ederler.» 
öğrendiğimize göre bâzı hükümetler, ezcümle Amerika Hükümeti iki cepheli tâbiiyet 
hususunu kabul etmiştir. Bir cepheli, yani Amerikan tabiiyetini iktisaba mecburi 
kılmaktadır. Bu takdirde ecnebilerle evlenmiş olan Türk kadınlarının Türkiye’ye 
gelmesinde şöyle bir mahzur doğuyor. Bu kanunun 8 inci maddesinde ecnebilerle 
evlenmiş olan Türk kadınları Hükümetin müsaadesi üç ecnebi tâbiiyetine geçmiş 
olsalar dahi ancak Bakanlar Kurulunun kararı ile, 3 aya münhasır olmak üzere, 
bir defa Türkiye’ye gelebilirler denilmektedir. Halbuki memlekete döviz sokmak 
zorunda bulunduğumuz şu sıralarda, ecnebilerle evlenmiş olan Türk kadınlarından 
Hükümetin müsaadesi ile ecnebi tâbiiyetine geçmiş olanlara böyle zorluklar çıkarmak, 
böyle tahditler koymak yerinde olmasa gerek bunlar kocaları ile beraber Türkiye’ye 
gelebilmelidirler. Ancak burada Hükümetin müsaadesini almadan evlenmiş olanlar 
zaten iskat edilmişlerdir, bunlara sözüm yok. İkinci olarak üzerinde durmak istediğini 
mesele; mahalle bekçileridir. Sayın arkadaşlar; mahalle bekçileri çok eski bir talimat 
ve kanuna tabidirler. Ankara’da 200 - 220 kadar bekçi vardır. Fakat bu bekçiler 
için toplanan para tutarı 250 ilâ 300 bin lirayı buluyor. Hane başına bunlara birer 
lira dahi verilse yine yeter. Bu toplanan paralardan kalanlar acaba ne oluyor? Bunu 
öğrenmek istiyorum ve İçişleri Bakanı arkadaşımızın bu işi tetkik ettirmesinden 
çok faydalı neticelere varılacağına inanıyorum. Son söz olarak arkadaşlar, bizim 
memleketimizde nüfus hüviyet cüzdanı taşınmamaktadır. Vatandaşlardan birisi bir 
kazaya uğrayınca, bir trafik kazasına uğrayınca morga kaldırılmakta, kim olduğu 
tanınamadığı için günlerce teşhir edilmektedir. Herkesin taşıyabileceği bir cüzdan 
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şekli ihdas edilebilir. Bu tedbir kanun isteyen bir şey değildir. Emirle de yapılabilir. 
Bundan iyi neticeler alınacağına şüphe yoktur. Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım.” 
Sözleriyle düşünce ve eleştirilerini sıraladı.

Kurucu Meclis üyesi Ferda Güley söz alarak, “Evvelâ yüksek müsaadelerinizle 
bir hususa temas edeceğim. İnkılâp Hükümetimizin bazan bu kürsüde ifade etmeye 
çalıştığımız görüş ve tenkidlerimizden dolayı bizleri kendi karşısında gören bir 
anlayışta bulunduğunu görerek son derecede üzülüyoruz. Halbuki bu hükümet bizim 
hükümetimizdir. (Hükümete dönerek) Sizler bizim hükümetimizsiniz. Bu mukaddes 
çatı altında toplanan her biri bir başka kadroya mensup şu 275 Ak Aydının; zulme 
karşı savaşmış, çileler çekmiş şu namuslu insanların hükümetisiniz. Burada Kurucu 
Meclis olarak, 26/27 Mayıs gecesi vatan sevgisi ile dolu olan bilgili başlarını millet 
uğrunda öne koymuş üniformalı ihtilâlcilerle zulmü kara ve kaba bir kaya yığını gibi 
çıplak omuzlariyle ite ite 26 Mayıs akşamının sukut çizgisine kadar yuvarlayıp 
getirmiş olan üniformasız ihtilâlciler bir aradayız. Burada bulunanlardan herkes, her 
fert hürriyete doğru; 27 Mayıs sabahı ciğerlerimize doldurduğumuz o namuslu ve 
tertemiz aydınlığı elde edebilmek için kendince bir vazife ifa etmiş, kendi mesafesini 
koşmuştur. Elde edilen hürriyet de, şeref de ve tabiî mesuliyet de hepimize bol bol 
yetecek azamettedir. Siz işte bizlere niyabetten bu şeref ve mesuliyeti devlet 
mefhumu içinde, hükümet mefhumu içinde temsil etmekte olan kavga ve dâva 
arkadaşlarımızsınız. Bizler nasıl olur da sizleri karşımızda görebiliriz, veya nasıl 
olur da sizler bizleri kendinizi yıpratmak ve devirmek istiyen karşı kuvvet sahipleri 
sayabilirsiniz? Bu, içinde bulunduğumuz şartların ye gerçeklerin tabiatına muhalif 
bir şeydir. Böyle şey olamaz. Temsilciler içinde bu gerçeği görmiyen, bu gerçeğin 
zaruretine ve faziletine inanmıyan bir kimse veya kimselerin bulunduğunu kabul 
etmek istemiyorum. Varsa Cenabı Hak onları hidayetinden ve inayetinden mahrum 
etmiş demektir. Allah onlara acısın. Bu naçiz beyandan sonra şimdi hulûs ile, açık 
kalb ile İçişleri bütçesiyle ilgili olarak bâzı temenni ve tenkidlerde bulunacağım. 
Arkadaşlarım; bir defasında bundan birkaç sene evvel yine böyle bir içişleri bütçesi 
vesilesiyle kürsüye çıkmış ve söz alarak demiştim ki; bir rejimin siyasî portesi, 
Hükümet kadrosunda vazifeli bulunan İçişleri Bakanının fırçası ile tersim ve 
tecessüm eder. Niçin böyledir bu? Niçin Adliye Bakanının, Tarım Bakanının veya 
Bayındırlık Bakanının değil de bilhassa İçişleri Bakanının fırçası ile teressüm ve 
tecessüm eder bu portre? Niçin İçişleri Bakanlığı birinci derecede rol oynar burada? 
Cevap : Diğer bakanlıklardan çok geniş olarak İçişleri Bakanlığı bütün yurdu en ücra 
köşelerine kadar kapsadığı için. Köyde ihtiyar heyeti, muhtar vardır. Yani İçişleri 
Bakanlığı vardır. Mühim iltisak noktalarında, ve nahiyede jandarma karakolu ve 
nahiye müdürü vardır, dolayısiyle içişleri Bakanlığı vardır. Fakat buralarda doktor 
veya eczacı yoktur, mühendis yoktur, hâkim yoktur. Dolayısiyle Sağlık Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığı, Adliye Bakanlığı yoktur. Oralarda İçişleri Bakanlığının uçları 
vardır. Çok kıymetli Avni Doğan Beyefendinin ifade buyurdukları gibi, Devlet ve 
Hükümet vatandaşla, İçişleri Bakanlığı kanalı ile karşı karşıya gelir. O halde İçişleri 
Bakanlığı teşkilât olarak tutumunda, davranışında, gece gündüz, sabah akşam bir 
pusula hassasiyeti ile titrer halde bulunması lâzımdır. Nihayet nahiyelerde, ilçelerde, 
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illerde, karakol vardır. Jandarma veya polis karakolu vardır. Eğer bu karakolda 
vatandaşın işi iyi görülmezse, vatandaş iyi muamele görmezse, bu karakollarda 
vatandaşlar itilip kakılırsa, vatandaş ve millet rahat değildir. Aksine her türlü 
haklarından, önce karakollarda nasibini alıyorsa, o zaman vatandaş memnun 
demektir, hür demektir. Karakollarda iyi muamele görmüyorlarsa, karakollarda 
adalet yoksa, memleketin başka hiçbir yerinde adalet olduğundan bahsedilemez, 
adalet var diye iddia edilemez. Adalet karakollardan başlar. Şimdi, inkılâptan sonraki 
tatbikatı arz edeceğim. İnkılâp gününün ağır şartları içinde İnkılâbı yapan üniformalı 
vatanseverler, zaruret olmadıkça sert davranmamışlar, tabiî olarak özlenen bir idare 
şekli ile işleri yürütmüşlerdir. Politikanın dışında, üstünde, hayat ve hâdiselere, çok 
sâf ve temiz bir noktadan bakan cesur askerlerimiz her yerde, milletin düzenini 
tahakkuk ettirmeye gayret sarf etmişler, 10 seneden beri karşı karşıya mücadele 
etmiş olan vatandaşları bir araya getirerek kucaklaştırmak istemişlerdir. Gel demişler 
falan parti il, ilçe başkanı; gel idare heyeti âzası, filân partiden sen de gel, kucaklasın 
bakalım. Bunu istemek kabul ediyorum ki; son derecede temiz, sâf ve vatandaşları 
birleştirmek gayesine matuf bir davranıştır. Fakat realiteye uymuyor ; uyamazdı, 
ama bu istenilmiştir. Bâzı yerlerde bu istek yerine getirilmiş, birçok yerlerde ise ret 
ile karşılaşılmıştır. Her hangi bir ilçe veya ilde sakıt iktidarın en öndeki mensuplarından 
bâzıları tarafından icra edilen hareketlerle Menderes ve şürekâsının memleket 
çapında icra ettikleri hareket arasında ne mahiyet bakımından, ne bünye bakımından, 
ne de  hiç olmazsa mânevi suçluluk bakımından bir gûna fark yoktur. Sadece hacım 
farkı vardır. Birisi bulunduğu ilin veya ilçenin hacnınca, diğerleri de memleket 
hacnınca suçludurlar. Bu tatbikatın masumiyetine, vatanı ve vatandaşları bir bütün 
haline getirmek gibi ulvî bir maksada matuf olduğuna inanan bir insan olarak üstünde 
durmadan hemen geçiyorum. Memleketin valileri değiştirilmiş, bir kısmı Yassıada’ya, 
gönderilmiş, bir kısmı merkeze alınmış, bir kısmı emekliye sevk edilmiş 
kaymakamlardan pek aşikâr suçlu olanlar emekliye ayrılarak diğerleri bizzarure yer 
değiştirmişlerdir. Rapordan da anlaşıldığı gibi yüz bir kaymakam eksiktir. 70 
kaymakamlık jandarma kumandanları ile, 31 kaymakamlık ise üniformalı ordu 
mensupları ile idare edilmektedir. Şimdi ne olmuştur? Valiler değiştirilmiştir, 
kaymakamlar değiştirilmiştir. Bunlara yerlerine giderken şu talimat verilmiştir : 
«Bitaraf olacaksınız. Bilhassa falan falan partilerle ilginizi tamamen keseceksiniz.» 
Bu talimat vali ve kaymakamlarca ağrandize edilerek, büyütülerek tatbik edilmiştir. 
Meselâ filân ile yeni gelen bir valiye filân partinin idare kurulu heyet halinde gitmiş 
ve hoş geldiniz Vali Bey başarılar temenni ederiz. Menfi istikamette eğer her hangi 
bir ihtiyacınız olursa nâçiz hizmetlerimizi emirlerinizde bulundurmaktan zevk 
duyarız, «icabederse gece, gündüz demeden, bizi yataklarımızdan kaldırıp 
huzurunuza çağırın, hizmetlerimizi arz edelim, bundan ancak şeref duyarız. » 
demişlerdir. Vali Bey de partilerin üstünde kal direktifini o şekilde büyüterek tatbik 
etmeye kalkışmıştır, böyle bir medenî hareketi dahi, iyi karşılamıyarak bu heyete en 
ufak bir nezaket göstermemiş ve abus bir çehre ile, oturduğu yerden kımıldamadan 
sadece (bizim partilerin müzaharetine ihtiyacımız yok) cevabını vermiştir, «zahmet 
edip geldiniz, teşekkür ederiz » dese sanki kıyamet kopacak ve o partiyi tutmuş 
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olacak! Yani o küskün vatandaşlar valilerin, kaymakamların sırtlarını çevirdikleri bu 
insanlar küskün olmalarının zebunu olmamışlardır  küsmüş olmalarına rağmen 
İnkılâbın bekçiliğini, yapmak üzere vazife başındadırlar. 10 aydan beri gece, gündüz 
İnkılâp Hükümetine yardımda bulunmakta ve ihtilâlin tahakkuk ettirdiği sonuçlara 
bekçililk yapmaktadırlar. Realite bu. Halen böyle bir zemin üzerinde bulunuyoruz. 
Bunu evvelâ teşhis sonra da cesaretle ifade etmeliyiz. Ve eğer bu teşhise, bu ifadeye 
Hükümetimizin iştirakini temin etmek mümkün olursa ayağımızı bastığımız bu 
zemini bir an evvel bizi taşıyabilir, şereflerimizi, mesuliyetlerimizi ve hürriyetlerimizi 
taşıyabilir bir sağlamlığa getirmeye çalışmalıyız. Bu zemin üzerinde Kurucu Meclis 
olarak, bugün milletin en büyük ümidini teşkil ve temsil eden Kurucu Meclis olarak 
hepimiz varız. Üniformalı İhtilâlciler var, üniformasız İhtilâlciler var, millet olarak 
bu zemin üzerindeyiz. Ve bu zemin üzerinde birkaç ay sonra İnşallah referanduma 
gideceğiz. İnşallah en kısa zamanda acaba bu zemin bizi taşıyacak durumda mıdır? 
Acaba bizi taşıyacak resanette midir? Bendeniz biraz endişe ediyorum. Bu zemin 
bizi taşıyacak resnette değildir, bu zeminin bâzı kısımları sağlam olmakla beraber 
bâzı kısımları sağlam değildir kanısındayım. İçişleri Bakanlığı bütçesi vesilesi ile bu 
realiteye naçiz görüşlerimin ışığını döndürdüm. Teşhisimde isabetli olup olmadığımı 
bilemem. Belki tabloya bir mizaç adesesinden bakıyorum, hâdiseleri biraz büyütmüş 
olabilirim. Fakat, evvelki gün İstanbulda olan hâdiselere kadar, 10 aylık bir maziye 
sahibiz. İleride aynı korkunç hâdiseler, hareketler tekerrür edebilir. Bu gibi müessif 
olayların tekerrür etmemesi için işin ehemmiyetiyle mütenasip bir şekilde ele 
alınmasını istemenin doğru olacağına kaniim. İnkılâbı hedefinin aksine döndürmek 
için İnkılâbı battal hale getirmek için, İnkılâbı mefluç hale getirmek için, inkılâpların 
getirdiği medenî haklarımıza, hürriyetlerimize, şereflerimize kastetmek için pusuda 
beklemektedirler.” Şeklinde görüş ve eleştirilerini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Nasır Zeytinoğlu söz alarak, eleştirilere cevap vermek üzere 
kürsüye geldi, “Muhterem arkadaşlarım, bu dakikaya kadar muhterem hatiplerin pek 
çoğunun hakikaten uyarıcı ve hakikaten yapıcı tenkidlerine ve bilhassa Vekâletimin 
bütçesinin Bütçe Encümeninde görüşülmesi sırasında, gerek encümen azalarına, 
gerek oraya gelerek bizi irşad etmek lûtfunda bulunan Temsilciler Meclisi üyelerine 
hakikaten Bakanlığım namına sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. Hakikaten bu 
tenkidler gayet yapıcı olmuştur. Bu tenkidler Vekâletimin bütün dertlerine teker teker 
birer neşter vurmaktan ileri gitmemiş, daima bize ilerde daha iyi tedbirler alabilmek 
imkânını hazırlamıştır. Sorulan suallere sorular tamamlandıktan sonra teknik olarak 
cevap vereceğim. Evvelâ şunu hassaten izah etmek isterim ki, bütün yapılan teknik 
tenkidlere biz de aynen iştirak ediyoruz, demek en kısa cevap olacaktır. Ben bunların 
içinde sadece birkaç tanesini cevaplandırmakla iktifa edeceğim. Fakat Muhterem 
Ferda Güley arkadaşımızın konuşmasından sonra arada söz almak mecburiyetinde 
kaldığım için özür dilerim. Bugün Hükümette bulunan bütün arkadaşlar aynen 27 
Mayıs İnkılâbının, isterseniz ihtilâlinin deyin, bu memlekete getirdiği şuurla vazife 
görmektedirler. Bu şuur yalnız Hükümette ve Millî Birlik Komitesinde değil, bu 
peyderpey bütün millete yayılan ve yayılması icabeden bir şuurdur. Ve benim 
Vekâletim kendisine düşen bu büyük vazifeyi yapmak için hiçbir fedakârlıktan 
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çekinmemektedir. Eğer muhterem arkadaşım kendisi veya parti mensupları 
vilâyetlere gidip kendi hizmet ve emeklerini arz ettikleri zaman bâzı idareci 
arkadaşlar teşekkür ederiz, zahmet ettiniz, dememişlerse ve arkadaşlarımız bundan 
alınmışlarsa, ben bütün idare mekanizması adına söylüyorum, (teşekkür ederiz, 
zahmet ettiniz. (Alkışlar) 

GÜLEY FERDA — Vazifemizi yaptık. 
İÇİŞLERİ BAKANI ZEYTİNOĞLU NASIR — Efendim, şunu bütün 

samimiyetimle arz edeyim ki, Hükümet ve onun bir parçası olan İçişleri Bakanlığının 
bütün icraatı, bütün hareketleri tamamen bitaraftır ve tamamen bitaraf kalacaktır. 
(Alkışlar) Bu bitaraflığı hiçbir zaman millî menfaatlerimizi haleldar edecek her hangi 
bir hareketi, nereden gelirse gelsin, bunu en seri bir şekilde ve şiddetli bir surette 
bastırmaya mâni değildir. Hükümet de, bu rejim de katiyen bundan âciz değildir. 
Böyle bir hareketi zamanında bastırmak için gereken bütün tedbirler alınmıştır. Yalnız 
şu noktayı sarahatle, teyiden arz etmek isterim ki, idare tam mânasiyle müstakildir. 
Partiler üstünde bir idaredir. Eğer ufak tefek her hangi bir kırgınlık tevlidedecek bir 
hareket bugüne kadar sâdır olmuşsa, bu, bütün hatip arkadaşlarımın izah ettiği gibi, 
memlekette bir kardeşlik havası yaratmak ve memlekette müstakbel demokrasimizin 
en kısa zamanda intacına zemin yaratmaya matuftur. Elimizden geldiği kadar bu 
kardeşlik sevgisini vermeye, gelecekte kuracağımız demokrasimize bir vasat 
hazırlamaya çalışıyoruz. Bu hususta hiç endişe etmesinler, zemin çok sağlamdır. Her 
gün biraz daha sağlam olacaktır.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Hikmet Kümbetlioğlu, söz aldı, “Muhterem arkadaşlarım, 
konuşmak istediğim birçok meseleler var. Bunlardan bir kısmını kısaca arz etmek 
istiyorum. Hükümetlerle temasta bulunan herkes bilir ki, İçişleri Bakanının 
elemanlarının vesayeti altında idare edilmekte olan mahallî idareler ve diğer 
kurumların birçok meseleleri vardır. Meseleler bugünün meseleleri değildir. Biz, 
idareye intisabettiğimiz günden beri, 27 seneden beri bu meseleleri dinler dururuz. 
Uzun mesaiye muhtac olan bu düzeltme işini inkılâp Hükümetinden beklemek hem 
yersiz ve hem de kısa bir zamanda başarılması güç işler olduğu için zamansız olur. 
Ancak bendeniz geçirmekte olduğumuz bu mühim devrenin öyle bir yerine gelmiş 
olduğumuz kanaatindeyim ki, idarede artık normal usullerin tatbikine geçilmesi 
iktiza ettiğini düşünüyorum. Bunun da hayatımın uzun bir müddetini hizmetine 
vakfettiğim içişleri mesleğinin çile çekmiş, meslekin çileleri içinde yoğrularak 
muayyen mevkilere gelmiş bulunan insanların bugün pien emploi durumuna gelip 
gelmediklerini sormak istiyorum. Zannediyorum ki, geçirdiğimiz 13 - 14 senelik 
zaman içinde, idaresi Kanununun neşri tarihini de buna ithal ediyorum, İçişleri 
memurları bilhassa valiler ve kaymakamlar her gelenin bir yumruk indirdiği insanlar 
olarak eza ve cefalar çekmişlerdir. Merkeze alınmışlar, yerleri değiştirilmiş, Tetkik 
Kurulu emrine verilmişlerdi, kıymetli iyi elemanlar merkez valiliklerinde israf 
edilmişler veyahut mühmel Hakle bırakılmışlardır. Bugün bunların durumu nedir? 
… İnkılâp Hükümeti tarafından bir an evvel bertaraf, edilmesi iktiza edeceğim 
düşünüyorum. Faal idareden epeyi zamandan beri uzak olmakla beraber, nihayet 
memleketin bir yerinde yaşıyoruz. Görüyoruz ki, yaşadığımız şehirde bâzı normal 
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hizmetler dahi maalesef ifa edilememektedir. Sözlerimin burasında zabıtaya da temas 
etmek isterim. Vaktiyle saflarında çalıştığım ve çalışmakla şeref duyduğum Türk 
zabıtasını son yıllarda düşük idare maalesef kendisinin sürüklendiği yere sürüklemek 
İstemiştir. İçlerinde bâzı bedbahtların bulunduğunu gördüğümüz zabıta mensupları 
umumiyetle bu memleketin insanları olarak temiz iyi insanlardır. Hepsi birer aile 
reisidir. Hepsi birer ailenin çocuklarıdır. Bunların ıslâh edilecek tarafları vardır, 
Suçlu olanlar cezalarını göreceklerdir. Fakat görüyoruz ki, zabıta teşkilâtı bugün 
sinmiş durumdadır. Ankara’da bunu müşahede ediyoruz. Son zamanlarda gazetelere 
akseden ve Hükümetin çok isabetli bir tebliği ile mütecasirlerin çıkaracakları böyle bir 
hâdise de nasıl başlarının ezileceğini açıklıyan bir bildiri beni bu hususta konuşmaya 
sevk etti. Bu arada en mühim bir mesele de önleyici zabıtadır. Bu gibi hâdiselerde 
alınacak bir tedbir de bu önleyici zabıtadır. Fakat maalesef vukubulan hâdisede bu 
tedbirin alınmadığı görülmektedir. Suçlular gerekli cezayı görecektir. Savcılık bu 
işi yapacaktır. Fakat hâdisenin ehemmiyeti anlaşılmamış, yahut da tedbirlerde geç 
kalınmış bulunmaktadır. Bu yüzden müessif hâdise vukubulmûştur. Burada şunu 
belirtmek isterim ki, idare amirliği bir formasyon istiyen bir iştir. Yıllarca meslekte 
pişmiş, hâdiselerin içinde dövüle dövüle yoğrulmuş, hayat örsünde olgunlaştırılmış, 
mu- ayyen bir yere geldikten sonra, ağır vaziyetler olmadıkça, kanunun ve hâkimin 
önünde tecrim edecek durumda olmadıkça, hissi, politik sebeplerle idare âmirleri 
yerlerinden alınmamalıdır. Bilhassa valilik herkesin yapabileceği bir iş değildir, 
öyle telâkki edilir ama, değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bunun aksini düşünmüş, 
meslekten olmıyan insanları vali yapmış, zararını görmüştür. Düşük D. P. iktidarı 
da yıllarca bunun aksine tatbikat yapmış, hem bu mevkilere getirdiği adamları 
mağdur etmiş, hem de kendisi zedelenmiştir, inkılâbın temellerini attığına şüphe 
olmıyan bitaraf idare sistemi içinde, uzun zaman idare hayatında çalışmış, işbaşında 
bulunmuş elemanları işbaşına getirmek suretiyle, idare hayatını takviye etmenin 
zamanı gelmiştir. Maruzatım bundan ibarettir.” Diyerek sözlerini tamamladı.

 Kurucu Meclis üyesi Şinasi Özdenoğlu konuşmasında, “Muhterem arkadaşlar, 
sabrınızı suiistimal etmemeye çalışacağım. 27 Mayısın ruhunu büyük bir heyecanla 
hissettiğimiz ve müeyyidelerini bu mukaddes çatı altında bir Kurucu Meclis olarak 
tarsin ettiğimiz şu günlerde kabul etmek lâzımdır ki, memlekette eğer bugün 
bir idare mevcutsa bu çok çileli ve çetin ve karanlık yıllarda hayatları pahasına, 
istikbâlleri ve çocuklarının nafakaları pahasına kanunları siyyanen tatbik etmek 
şuurundan ve fikrinden ayrılmamış olan bir idarenin nesliyle ve zümresiyle kaim 
olmuştur. Bu itibarla idarenin yani kanuna bağlı kademelerin kanuna bağlı olmıyan 
gayrimesul siyasî kademelerin baskısı altında ezildiği günlerde bile vicdanından, 
şuurundan şaşmamış olan ve memleketin bütün yükünü omuzlarında taşımış olan 
idarecilere, vazifeli arkadaşlara buradan şükran hislerimi ifade ederken hiç şüphe 
yok ki, Yüksek Heyetinizin de duygularınıza tercüman olmuş oluyorum. Arkadaşlar; 
İçişleri Bütçesi münasebetiyle söylenecek çok şey var. Bilmiyorum bunları bu kısa 
müddet içinde ne dereceye kadar dile getirebileceğim? Fakat millet huzurunda 
bu meseleleri buraya getirmeye mecbur bir insan olarak bize düşen vazife bunlar 
üzerinde objektif olarak durmaktır. Ben kısa temennilerde bulunacağım. Köylerdeki 
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sınır ihtilâfları mevzuuna bir arkadaşımız kısaca temas etmişlerdir. Derhal ifade 
edeyim ki. Köy Kanununun sınırlarla ilgili hükmü tadil edilmedikçe yıllardan beri 
bu konu da hem bir idareci, hem de bir avukat olarak bulunduğum için de ve bir 
vatandaş haysiyet ve görüşüyle bu ilgili hüküm kalkmadıkça ihtilâfların sonunun 
gelmesine imkan ve ihtimal yoktur. Devlet Şûrasının da işlerini artıran bu ihtilâfların 
en kısa zamanda, halli için bu kanunun yeni baştan ele alınmasını bilhassa köy 
hudutlarında vâki olacak ihtilâfların halli hususunda gerekli tadilâtın yapılmasını 
hassaten istirham ediyorum. Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, il ve ilçe idare 
kurullarınca verilen kararların Temyizi Devlet Şûrasının işlerinin çoğunu teşkil 
etmektedir. Hem de bu işler vatandaşın emeğinin, zamanının kaybını ve birçok 
masraflar yapmasını mucib olmaktadır. Dahası kanlı hâdiseler olmakta, memleketin 
huzur ve sükûnu tehlikeye girmektedir. Muhterem arkadaşlar, Köy Kanununun 
yeni baştan tedvininin zaruretini belirttikten sonra, geliyorum İçişleri Bakanlığının 
üzerinde durması lâzımgelen bir kanuna. Malûmdur ki, belediyenin gelirlerini, 
5237 sayılı bir kanun tanzim eder. Ancak, bu kanunun verdiği imkânla belediyeler 
çalışacak durumda mıdırlar? Takdir buyurursunuz ki, belediyelerin işleri, nüfusun 
artışı nispetinde çoğalmış, medenî ihtiyaçlar artmıştır. Para olmadıkça hizmet 
yapılamayacaktır. Bu zaruri bir keyfiyettir. 1948 yılının şartlarına göre hazırlanmış 
olan Belediye Gelirler Kanunu belediyeleri çalışır durumda tutmaktan çok uzaktır. 
Belediyeler mütemadiyen verir, İller Bankasına verir, Emekli Sandığına verir, İşçi 
Sigortaları Kurumuna verir, Halk Bankasına verir, Korunmaya muhtaç çocuklara 
verir, daha bunun gibi birçok hizmetlere verir, tahsisat ayırmaktan âciz bir hale 
gelir. Bütün bu verdiklerine mukabil aldığı nedir? Bunu yüksek takdirlerinize bir 
kere daha arz etmek isterim. Binaenaleyh, bugünkü şartlar içerisinde belediyelerin 
mevcut malî kaynakları üzerinde durmak, bunları bir revizyona tâbi tutmak 
lâzımdır. Vatandaşı tedirgin etmiyecek, ıztıraba sokmıyacak şekilde bir revizyona 
tâbi tutulmalıdır. Revizyona gidilmediği takdirde, itiraf etmek lâzımdır ki, acı bir 
itiraf halinde beyan etmek icabeder ki, birçok belediyelerin kapısına kilit vurmak 
lâzımdır. Bu elim vaziyetle karşı karşıya kalmamız mukadderdir. Misal olarak 
Başkent Belediyesini arz etmek isterim. Ankara Belediyesinin bugün 110 milyon 
lira borcu var. Bunun 25 milyonu istimlâk borcudur. 13,5 milyonu müteahhitleredir. 
Bunlar nasıl ve ne zaman ödenecek? Bilhassa Anayasaya da aykırılık arz eden 
bu istimlâk borçları ne zaman ödenecek? Ve suali genişleterek soruyorum; bütün 
Türkiye’deki belediyelerin istimlâk borçları ne zaman ödenecek? Bunun için vekâlet 
bir formül düşünmüş müdür? Düşünmekte midir? Memleketin dört bucağında en 
müşkül günlerinde âmme hizmeti görmek suretiyle, inkılâplarımızın müeyyidelerini 
yerleştirmek suretiyle fedakârane hizmet eden kaymakamlarımıza umumiyetle 
hemen her sene onların dış memleketlere gönderilmesi hususunda bütçeye konmuş 
olan tahsisatı bu sene bütçede göremedim. Vakıa karşılıklı mübadele suretiyle harece 
gidecek kaymakamlar için yolluk var, fakat bu şarta muallâk bir keyfiyettir. 4489 
numaralı Kanun, bütün vekâletlere, vekâlet bünyelerinde muayyen süre hizmet 
etmiş memurlarını maaşlı maaşsız dışarıya göndermek salâhiyetini tanımıştır. Her 
sene Dahiliye Vekâleti bütçesine dışarıya gönderilecek kaymakamların yolluk 
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karşılığı olarak bir para konurdu. Yanılmıyorsam bu yıl konmamıştır bu. Memlekette 
feragatle hizmet eden ve dış memleketlere gönderilmeleri idarede yeni çığır açacak 
olan, idarenin seviyesini yükselteceği açık bulunan değerli kaymakamlarımızın 
dış memleketlere gönderilmeleri hususunda İçişleri Bakanımızın çok hassas 
davranmalarını hassaten istirham ederim. Aynı zamanda büyük bir yükü omuzlarına 
yüklenmiş bulunan kaymakamlarımıza verilmekte olan ödenek de tazminat da 
azdır. Bunun Adliye mensubu arkadaşlarımızın, hâkimlerimizin almakta oldukları 
seviyeye yakın bir seviyeye çıkarılması, bu şekilde ayarlanması da hak ve nasafet 
icabı olmalıdır. Valilerimize gelince : Arkadaşlar; hakikaten İnkılâbımızın ve 
İhtilâlimizin memleketin her köşesine yerleştirilmesinde ve çok kısa zamanda büyük 
mesafeler katetmesi gereken memleketimizin kalkınmasında büyük vazifeler ve 
mesuliyetler almış olan valilerimizin yeni yeni ölçülere göre tâyin edilmesinin ve 
vali tâyininde İçişleri Bakanının çok objektif hareket etmesini, bu işe lâyık olanların, 
ehliyetli olanların getirilmesinin temini üzerinde hassaten durulması lâzımdır. Bunun 
üstünde durmak istiyorum. İdare meslekinde yıllarca bulunmuş olanların ilerlemesi 
memleketin kalkınması için zaruridir. Valilerimizin şahsiyet sahibi olması, cesaretli 
olması, mesuliyetleri yüklenebilecek ehliyette zevattan seçilmesi doğru olur. 
Kalkınma diyebilirim ki, bu yoldan daha kolay temin edilir. İdare âmirlerinin çok 
eski dertlerinden birisi meslekten olmıyanların idare amirliklerine getirilmesi, ve 
kendi ilerleme yollarının kapanmasıdır. Bunu bir kere daha teşrih ve tesbit ettikten 
sonra, bu mesele üzerinde hassasiyetle durulmasını istirham ediyorum.” Diyerek 
eleştirilerini sıraladı.

İçişleri Bakanı Nasır Zeytinoğlu yeniden kürsüye gelerek, “Muhterem 
arkadaşlarım; sabrınızı suiistimal etmemek için çok kısa konuşacağım. Bu sebeple 
muhterem hatip arkadaşlarımızın sözlerine temas edeceğim. Bu arada daha evvel 
temas ettiğim hususlara tekrar bir daha temas ve işaret etmiyeceğim. Zeki Baltacıoğlu 
arkadaşımız, Meralar Kanununa temas etti. Hemen şunu arz edeyim ki, bugün 
Hükümetin ve iktidarın prensibi bir an evvel demokratik hayata en iyi şekilde intikal 
etmektir. Binaenaleyh burada bakanlıklara düşen vazife ilk ağızda bunun temini için 
zaruri olan kanunları Yüksek Meclisinize sevik etmek ve Âli Meclisimizin cok az 
olan zamanının, Anayasa ve Seçim Kanunu haricinde çok az olan zamanını israf 
etmemektir. Bunun için Vekâletimizde hazır olması icabeden hemen hemen bütün 
kanunların hazırlığı tamamlanmıştır. Bu arada, ezcümle idarî taksimatımızın, 
tamamen objektif esaslar altında ve içtimaî, iktisadî zaruretler nazarı itibara alınarak 
muhtelif etüdleri yapılmıştır. Fakat bugün Meclise sunmak durumu maalesef zamanın 
darlığı bakımından getirilmemiştir. Hazırlıkları tamamdır. Bizden sonra gelecek 
iktidar bunu hazır bulur. Meclise arz eder ve kül halinde bu mesele de halledilmiş 
olur. Burada biz vekâlet olarak, hattâ hükümet olarak hakikaten Türkiyede köy 
adedinin çok fazla olduğunun bunların daha mahdut köyler haline ifrağının âmme 
hizmetlerinin daha iyi görülmesi için lüzumlu olduğuna inanıyoruz. Fakat bu 
Dahiliye Vekâletinin çapını aşan bir iştir. Bütün sosyal hizmetlerinde birleştirilen 
köylerde aynı zamanda koordine bir şekilde bir noktada birleştirilmesi lâzımdır. 
Hükümet de bunda müttefiktir. Fakat uzun zaman istiyen bir iş olduğu için bizim 
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muvakkat İnkılâp Hükümetimiz zamanında yapılması mümkün değildir. Meralar 
hakkındaki kanun tasarısı çok evvelden Adliye Vekâleti tarafından hazırlanmış ve 
Meclise arz edilmiştir. Şevki Aysan Bey arkadaşımızın sormuş olduğu 105 sayılı 
Kanuna müstenit Tüzüğün yeniden gözden geçirilip geçirilmiyeceğine ve bu Tüzükte 
bâzı aksaklıklar olup olmadığı hakkındaki sorusuna ve bilhassa Şarktaki vatandaşların 
mallarının ucuza satıldığı iddiasına gelince: Muhterem arkadaşlar; 105 sayılı Kanun 
İçişleri Bakanlığına sadece nakli icabeden vatandaşların nakli yetkisini vermiştir. 
Malların satılması hususu Maliye Vekâletine aittir. Fakat şunu ifade edeyim ki bunun 
en iyi şekilde organize edilmesi için Maliye Vekâletinde diğer Vekâletlerle müşterek 
bir çalışma yapılmaktadır. Ve bu çalışmalar sonunda bugün için hemen hemen pek 
çok yerlerde takdiri kıymet safhasında olan işlerin tasfiye muamelelerinin 
tamamlanmasına çalışılmaktadır. Şunu da göz önünde tutmak lâzımgelir ki, tehcire 
tâbi olan vatandaşların mallarının tasfiye edilmesi ve bu hususun tamamlanmış 
olması şarttır. Son zamanlarda bana yapılan müracaatleri tetkik ettim. Vanda 
zannediyorum, bir satış muamelesi yapılacaktır. Bakanlığa yapılacak müracaatler 
zannederim haksızdır. Satılacak olan traktörün kıymeti daha evvel tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Değerinin % 75 ini bulduğu takdir de satılacaktır. 105 sayılı Kanunun 
tatbikatında bütün milletimizin hükümetimize yardımcı olması bir zarurettir. Bu 
suretle Mehmet Hazer arkadaşımızın mülkî taksimatın yeniden gözden geçirilmesi 
hususundaki temaslarına cevabımı arz etmiş bulunmaktayım. Ahvali şahsiye 
kayıtlarının yenilenmesi için bütçeye 500 bin lira tahsisat konulmuş, tenzilât 
olmamıştır. 1 Marttan itibaren icabeden süratle bunun tatbikatına geçilecektir. Aynı 
hatibin sivil savunma teşkilâtı hakkındaki sualine gelince; bunun ehemmiyetini, 
kendileri gayet beliğ şekilde belirttiler, ben üzerinde durmayacağım. Yalnız bâzı 
aksaklıkları da tebarüz ettirdiler. Biz de yapmış olduğumuz tetkikat sonunda birtakım 
aksaklıkların mevcudolduğunu tesbit etmiş bulunuyoruz. Bilhassa bu sebepleri izah 
etmeyi bir borç bilirim. Efendim, evvelce yapılmış olan bir sanayi sayımı vardır. Bu 
sayımı Sanayi Vekâleti yapmıştı. O zaman iş yerleri bu sanayi sayımında, tahsisten 
daha fazla mal alabilmeleri için amele adedini ve çıkrık adedini mevcudun çok 
üstünde göstermişlerdir. Millî Birlik Komitesi, Dahiliye Vekâleti buralara tâyin işini 
tahakkuk ettirirken, mehaz olarak Sanayi Vekâletine müracaat ediyor ve iş yerlerini, 
adreslerini istiyor. Sanayi Vekâleti, bizzat iş sahibinin kendisine vermiş olduğu 
beyana göre, 400 işçisi görünen yere tâyin yapılıyor. Fakat, maalesef buraya tâyin 
olunan subay arkadaşlarımız iş yerlerine gittiği zaman 400 değil 4 işçinin bir çıkrıkta 
çalıştığını görüyor. Bu, doğrudan doğruya vatandaşın Devlete yapmış olduğu 
hakikata uymıyan beyanların neticesidir. Bunları tesbit ettik. Bunlar süratle 
düzeltilmektedir. Burada şu hususu kaydetmek isterim ki, bu müessese işsiz kalmış 
kimseler için iş bulma mahiyetinde bir müessese değildir. Bunun en beliğ misali de 
şudur : Burada çalışan kıymetli emekli subay arkadaşlarımızın bu mesai dolayıslyle 
vazgeçtikleri emeklilik maaşları nazarı itibara alınacak olursa ayda 17 ile 15 lira 
arasında çalışmakta oldukları meydana çıkar. Bu da gösteriyor ki, bu arkadaşlarımız 
bu hizmetlerde ne kadar büyük bir fedakârlık ve feragatle çalışmaktadırlar. Bir 
mesele de vekâlet emrine alınma ve 5439 sayılı Kanunun düzeltilmesi hususlarındaki 
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temennilerdir. Şu noktayı tebarüz ettirmek isterim ki, bugün yeni bir Anayasa 
hazırlanmaktadır. Binaenaleyh bu yeni mevzuatın Anayasa ışığı altında hazırlanması 
icab etmektedir. Bakanlığımızda yapılan işler yalnız hazırlık mahiyetindedir. 
Tamamen dokümanlarının toplanması mahiyetindedir. Anayasa meriyete girer 
girmez, bakanlığımız bütün kanunlarda icabeden tadilâtı yaparak, gerekli kanunları 
sevk etmek imkânını bulabilir. Fakat Anayasanın kabulünden evvel bunların sevkini 
uygun bulmadık, belki Anayasa ile tenakuz teşkil edebilen durumları olabilir, ve 
tekrar ele alınması icabeder. Bu bakımdan kanunların Kurucu Meclise sevkı 
Anayasanın çıkmasını beklemektedir. Aynı hatip arkadaşımızın bir suali daha oldu. 
Elemanlar meselesini tekrarladılar. Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bugün 
idarede çalışan elemanları tatmin edecek durumdan uzaktır. Yalnız kaymakamlar 
değil, pek  çok makama eleman bulamamaktayız. Bu yalnız İçişlerinin derdi değildir. 
Bütün Devletin, bütün Devlet teşkilâtının derdidir. Bu noksanların bir an evvel 
ikmalini temin için derhal Personel Dairesinin kurulmasına geçilmiştir. Ve bu son 
safhadadır. Ancak bu dertler, bu ıstıraplar rasyonel olarak Personel Dairesinin 
kurulup iyi şekilde işlemesi ile halledilecek mevzulardır. Kazalardaki kaymakam 
‹arkadaşlarımıza hakikaten bir miktar daha temsil ödeneği vermeyi muhakkak ki 
vekâlet olarak herkesten fazla arzu ederiz. Fakat bugünkü bütçenin imkânları 
karşısında, Hükümetçe yapılan görüşmeler sonunda böyle bir talepte bulunmamıza 
imkân olmadığı neticesine varıldı. Kazaların pek çoğuna doktor yardımı yapmaktan 
aciziz. Personel mevzuunda Hükümetin bütün genişliğiyle ihtiyaçları ele alınmak 
suretiyle halli yoluna, gidilmiştir ve bu husustaki çalışmalar ilerlemiştir. İnşaallah 
Personel Dairesi randımanla çalıştığı takdirde kısa zamanda ve kül olarak 
halledilecektir. Nurettin Akyurt arkadaşımızın suallerini bu suretle tamamen 
cevaplandırmış bulunuyorum. Abdülkadir Okyay arkadaşımızın Vatandaşlık 
hakkındaki Kanunu da bu şekilde izah etmiş bulunuyorum. Mahalle bekçilerinin 
Statülerinin yeniden gözden geçirilmesi suretiyle hazırlanan kanun vekâletimizde 
beklemektedir. Arkadaşlarım, harice gönderilecek kaymakamlar için tahsisatımız 
vardır. Zannederim ki, 100 küsur bin liradır. Bununla icabettiği kadar kaymakam 
arkadaşın her fırsatta harice gönderilmesi, bilgi ve görgülerinin artırılması bizim için 
bir zevk olacaktır. Vekâletin bu hususta hiçbir mesayiden geri kalmıyacağını 
kendilerine temin  ederim. Sorulmuş olan teknik sınailere cevaplarımı bu şekilde arz 
ettikten sonra, umumî suallere ve mevzulara temas etmek istiyorum. Bunların en 
büyüklerinden biri belediyelerimizin durumudur. Bunların durumu malûmuâliniz 
aşağı - yukarı bir bütçe meselesi kadar geniş ve şümullüdür. Maliye Bakanlığı ile bu 
hususta mutabakata vardık. Hükümetle birlikte bu iş üzerinde titizlikle durulacaktır. 
Belediyelerin statülerinin ıslahı ve içine düşdükleri malî güçlüklerden kurtarılması 
çareleri telkik edilecektir. Ve bu hususta müessir kararlar alınacaktır. İstimlâk 
mevzuu da bu mevzuun esaslı sıklet merkezini teşkil etmektedir. Muhterem 
arkadaşlarım; birçok hatip arkadaşlarımızın belirttikleri gibi, içişlerinin en mühim 
vazifesi memlekette asayiş ve emniyeti temin etmektir. Asayiş ve emniyeti teminden 
biz şunu anlıyoruz; kanunların ve nizamların tevdi etmiş olduğu yetkiler dâhilinde 
her vatandaş idare önünde eşit ve müsavidir. Bu müsavatın bozulması hiçbir şekilde 
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mülâhaza ve mevzuubahsolamaz. İdareden istenen haklarda müsavi olan vatandaşlar 
kanunî müeyyidelerin tatbikinde de müsavidir. Hiçbir vatandaş kanun huzurunda şu 
veya bu mülâhaza ile hiçbir şekilde hususî bir muameleye tâbi tutulamaz. İnkılâp 
Hükümetinin işbaşına geldiği tarihten itibaren teşkilâta, göndermiş olduğu tamimler 
bu inkılâbın ruhundan mülbem ve mutabakat halindedir. Memnuniyetle arz edeyim 
ki bugünkü idarî teşkilât tamamen bu bitaraflığı tahakkuk ettirmiş durumdadır. 
Hiçbir idare âmirinin, hiçbir idare memurunun bugün kalından gayri bir sebeple bir 
iş yaptırmasına imkân yoktur. Bir vekil dahi yaptıramaz arkadaşlarım. Yalnız bunun 
fevkinde idareye düşen ikinci bir vazife daha vardır. Biliyoruz ki uzun senelerin 
tatbikatı sonunda milletle Hükümetin, milletle Devletin arası gittikçe açılmıştır. 
Bütçe hatipleri bunu beliğ şekilde belirttiler. Fertle en çok temasta bulunan küçük 
memurlardır. Jandarmadır, polistir. Bizim prensibimiz fertle idare memurlarının 
temasında yalnız hak ve adaleti gözetmek, yalnız kanunu tatbik etmek değil, onların 
dertleriyle hem dert olmak, onların karanlık günlerinde beraber olmak, neşelerini 
paylaşmak suretiyle Hükümetin, Devletin, ferdin hizmetinde olduğunu onlara 
anlatmak suretiyle milletle Devlet arasındaki, milletle Hükümet arasındaki bu 
açıklığı kapatmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar olan tatbikatta geniş ölçüde muvaffak 
olunduğunu memnuniyetle arz edebilirim. Fakat tamamlanmış değildir. Nesiller 
boyunca bu tatbikat, devam etmelidir. Vatandaşta milletle Hükümetin ayrı ayrı 
uzuvlar olmadığını, menfaatlerin daima bir olduğunu, her ferdin menfaati ile Devletin 
menfaatinin aynı şey olduğunu biz milletimize anlatabilelim. Bunda en büyük vazife 
belki jandarmamıza düşmektedir. Ve jandarma da bu vazifesini şevkle yerine 
getirmeye çalışmaktadır. Muhterem arkadaşlarım; hatiplerin pek çoğunun, sarahaten 
ifade edilmemiş olmakla beraber, şöyle bir şüphe altında bulunduklarını görmemeye 
imkân yoktur: İnkılâptan bu yana memleketimizde huzur ve sukün câri olmuştur. 
Belki ufak tefek zabıta vakıaları bunu ihlâl eder mahiyet arz etmiştir. Fakat huzur ve 
sükûnu ihlâl eder hiçbir hal olmamıştır. Acaba bu devam edecek mi? Ve son 
zamanlarda İstanbulda husule gelmiş olan bir hâdise zannedersem bu şüpheleri 
kıvılcımlandırmıştır. Sizlere İçişleri Bakanınız olarak şu noktayı arz edeyim ki, 
seçimlerin sonuna kadar ve bugünkü iktidar, iktidarı seçimle gelecek yeni bir iktidara 
devredinceye kadar hiçbir şekilde, hiçbir surette esasa müessir hiçbir şey olmıyacaktır, 
Bugünkü Hükümet ve Emniyet Teşkilâtımız bunu henüz doğmadan yerinde 
bastırabilecek durumdadır. Bu demek değildir ki, biz son hâdiseler üzerinde titizlikle, 
dikkatle durmuyoruz. Her hâdiseyi en iyi şekilde kıymetlendirmeye ve en iyi 
tedbirlerin alınmasına çalışmaktayız. Bu tedbirleri adım adım, zamanında alıyoruz 
ve hiçbir şekilde muhterem temsilcilerin fikirlerinde bir tereddüdün husule gelmesine 
asla razı değiliz. Hükümetin zamanında her hareketi önliyecek kudret ve kabiliyette 
olduğunu ifade ederim ve bunun için icabeden bütün tedbir alınmıştır. Lüzum hâsıl 
olursa diğer bâzı tedbirler de peyder pey ve zamanında alınacaktır. Arkadaşlarımızın 
cümlesi takdir ederler ki, hiçbir zaman bir memlekette husule gelmiş olan büyük 
ihtilâflar, fikir ayrılıkları kuvvet ile bastırılamaz. Ancak fikre fikirle mukabele etmek 
suretiyle temin edilir. Her hareket ancak mukabil sulhane tedbirlerle izale edilir. İşte 
bunun için Hükümetimiz inkilâp gününden itibaren titizlik ve bitaraflık gütme 



185

prensibini esas ittihaz etmiştir. Vatandaşlar arasında istenilen samimiyet ve kardeşlik 
havasını bir an evvel bağlıyacak şekilde hareket etmektedir. İnkılâp Hükümeti, Millî 
Birlik Hükümeti işbaşından ayrıldıktan sonra, eğer tohumlar kalmış olursa, bizden 
sonra gelen iktidara bu vazifeleri devrederken, biz kendimizi tam mânasiyle 
vazifesini yapmış insanlar olarak addetmiyeceğiz. Onun için istiyoruz ki, kısa 
zamanda ve en doğru bir şekilde yapılacak seçimlerle devredilecek olan iktidar, 
hakikaten en sağlam zeminler üzerinde kurulmuş demokratik müesseselerle bu 
memleketin mukadderatını ileriye doğru, daima daha iyiye doğru götürecek zemin 
ve fırsatları elinde bulundursun. Bütün mesaimizi bu hususa tevcih etmiş bulunuyoruz. 
Bütün idare âmirleri, memur, herkes bütün idare unsurları bu gayeye doğru çalışmakta 
ve meslaisini bu noktaya teksif etmiş bulunmaktadır. Mâruzâtım bu kadardır. 
Hepinizi saygı ile selâmlarım.” Dedi.

Daha sonra Kurucu Meclis üyesi Şefik İnan söz aldı, “Muhterem arkadaşlar, 
vaktinizi almamak için mülâhazalarımı kısa kısa arz etmek isterim. İdarî 
mekanizmamızdaki yani il taksimatımızdaki 67 vilâyet zannederim ki, memleketimiz 
için çoktur. Şu bakımdan: Muhabere ve münakale vasıtalarının bugünkü seviyesi ve 
yarınki inkişafları nazarı itibara alınırsa 67 vilâyetin her biri çok küçülmüş vaziyettedir. 
Bütçelerini ele alıp bakacak olursak görürüz ki, bunların hemen hemen hiçbiri 
kanunların kendilerine verdiği vazifeleri yerine getirebilecek malî imkânlara sahip 
değildirler. Bu itibarla hükmi şahsiyeti haiz vilâyet sayısı olarak 67 vilâyet hakikaten 
memleketimiz için çok hale gelmiştir. Kanunlarla özel idarelere bâzı vazifeler 
verilmiştir. Bunların başlıcaları şunlardır : Nafıa işleri. Vilâyetler yollar yapacaklardır, 
ilköğretim, ziraat işleri, veteriner işlerini, ifa edeceklerdir. Bütçedeki masrafları bu 
bölümlere göre ayrılmıştır. Vilâyetlerin yaptıkları işlerin mahiyetinde bir değişiklik 
var mıdır? Yok mudur? Vilâyet bütçelerini besliyen kaynaklar kifayetsiz olduğu için 
bu işleri başaracak durumda değildir. Diğer taraftan işlerin mahiyetlerinde de bir 
hayli değişmeler olmuştur. Bir misalle arz edeyim; yollar : Bugün yol işleri kazma 
kürekle yapılan işlerden değildir. Makinalarla bu işler yapılmaktadır. Bu makinalar 
için birçok parklara ihtiyaç vardır. Vilâyetlerimiz ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, 
bu makinaların parklarını yapacak durumda değildir. Malî kaynakları kendilerine 
bunu sahip kılacak seviyede değildir. Sahibolmuş bulunsalar idi bu defa da ortaya 
personel meselesi çıkacaktı. Makina parkını işletecek personele sahibolmaz. Şu halde 
yol inşası işi, bugün vilâyet seviyesinde bir iş olmaktan çıkmıştır. İlköğretim, esasen 
Devlet hizmetleri kategorisine girmiştir. Ziraat, kezalik, aynı istikamettedir. Nihayet 
özel idarelerin yaptıkları birkaç fidanlıktan ibarettir. Veteriner işleri, nihayet özel 
idarelerin yaptığı birkaç damızlık harası yapmaktan ileri gitmemektedir. Bu itibarla 
malî bakımdan ele aldığımız takdirde vilâyetler, bugünkü vilâyetler, şahsi hükmiyeti 
haiz olan vilâyetlerin hikmeti vücutlarını nerede ise kaybetmişlerdir. O halde yerine 
ne koymak lâzım? Yerine bugün bölgeler konulmalıdır. Hükmî şahsiyeti haiz vilâyet 
bugün ancak böyle olabilir. Ege bölgesi gibi, eski Aydın vilâyeti gibi. Bugünkü 
vilâyetlerin artık mânasını kaybettiği bir vakıadır. Onun için büyük vilâyetleri 
kurmak zamanı çoktan gelmiştir. Mevcut vilâyetler ne olacak? Onlar büyük vilâyetle 
kaza arasında bir idarî taksimat olarak kalabilir. Bunun adına vilâyet deriz, başka bir 
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şey deriz, mesele ad meselesi değildir. Üzerinde durduğum şey hükmî şahsiyeti haiz 
bu vilâyetler iş görecek kabiliyette değildir. Bütçeleri ile bendeniz meşgul oldum; 
maaş tevziinden başka bir iş yapamamaktadır. Saniyen yeniden teşkil edilecek özel 
idarelerin dahi malî kaynaklarını alışılmış olan yollardan değil, Devlet varidatına 
ilâve edilecek ve Fransızların centime additionelle, dedikleri ilâve bir varidatla temin 
etmek ve böylece toplanacak varidatı vilâyetlerin nüfuslariyle makûsen mütenasip 
ve yüzölçümleriyle mepsutan mütenasip bir ölçüye göre taksim etmek lâzımdır. 
Zira mahkemelerdeki işleri uzatan hususlardan biri de bu nüfus işleridir. Bu işin iyi 
tanzim edilemeyişidir. Netice olarak arz edeyim ki, bu işler ihtisas işidir. Dahiliyenin 
bünyesine katiyen uygun değildir. Bendenizin temennim, bu işlerin hallinin İnkılâp 
Hükümetine nasib olmasıdır. Bakandan rica edeceğim: Dahiliyenin arşivlerinde 
bu hususta 1940 da hazırlanmış etüdlerin üstü tozlanmış dosyaları mevcuttur. Bu 
tozlanmış olan dosyaları alırlar, tetkik buyururlarsa bu işler süratle halledilebilir. 
Mâruzâtım bu kadardır. Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Diyerek sözlerini tamamladı.

Kurucu Meclis oturumuna öğlen arası verdikten sonra yeniden toplanarak 
görüşmelere başladı. Kurucu Meclis üyesi Mehmet Özbay söz aldı, “Muhterem 
arkadaşlarım, öğleden evvel İçişleri Bakanlığı bütçesini müzakere ettiniz, 
müzakereden sonra kifayeti müzakere kararını aldınız. Kifayeti müzakere kararı 
alındıktan sonra, hiç kimseye söz verilmemesi iktiza ederken. Sayın Bakan söz 
aldılar, konuştular. Bu şekilde fiilen yeniden müzakere açılmış oldu. Ben şahsan 
bundan çok memnun oldum. Zira Sayın Bakanın nihai konuşmalarından sonra, 
ben de şu intiba hâsıl oldu; memleketin içinde bulunduğu hava, Bakanlığa lâyiki 
ile intikal etmemiştir. Ben bu mevzuda kimseye ta’netmiyoi’iım, bu tabiî bir 
şeydir. Memleketimizin birçok ücra köşelerinde basın yoktur, memleketin ücra 
köşelerinden havadis alınamamıştır. Burada, konuşan arkadaşlarımızdan Ferda 
Gülev’in belirttikleri gibi hepimiz Millî Birlik Hükümeti ile el ele... (Usul hakkında 
konuşmuyorsunuz, sesleri) …Peki efendim. Aziz arkadaşlarım, Bakanın konuşması 
ile fiilen müzakere açılmış oluyor. Buna iyi bir yanlışlık diyeceğim, zira müzakere 
tekrarlanırsa Bakan ve Hükümet bu mevzuda ikna edilecektir. Memleketin bugünkü 
hakiki havası aydınlanacaktır. Bu bakımdan takriri müzakere talebinde bulundum 
ve bunun için de Riyasete bir takrir verdim. Kabulünü rica edeceğim.” Diyerek 
konuşmasını tamamladı.

Daha sonra görüşmelerin sonlanmasına ve bütçe fasıllarının okunmasına geçildi. 
“B. Birinci kısım - Ödenek ve benzeri özlük hakları 101 Bakan ödeneği İkinci kısım 
- Personel giderleri 201 Maaşlar 202 Ücretler 203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
II - Başka haklar 206 4178 ve 4508 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 209 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) . fıkrasiyle 
34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
210 Temsil ödeneği 228 Kaymakamlık ve meslek kurslarında verilecek konferans 
ücretleri Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 301 Merkez daireleri büro giderleri 302 
Vilâyetler büro giderleri 303 Basılı kâğıt ve defterler 304 Posta telgraf ve telefon 
ücret ve giderleri 305 Kira bedeli 306 Giyecekler 307 Harcırahlar Lira 12 000 61 
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681 000 5 260 000 114 000 .2 071 000 3 000 4 729 790 2 790 000 750 2 525 000 300 
000 1. 560 000 700 000 47 000 4 715 000 B. 308 309 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve harcırahları Taşıt giderleri Daire 408 417 Dördüncü 
kısım hizmetleri: Yabancı ad taşıyan meskûn yerlerin adlarının değiştirilmesi için 
toplanacak komisyon üyelerine verilecek ücret Nüfus işleri 418 Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun 15 inci maddesi gereğince seçmen kütük ve kartlarının düzenlenme 
giderleri Dumlupınar’da Zafer Bayramı töreni umumi giderleri Üniversite ve 
yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar Yayın giderleri Staj giderleri 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler Kaymakamlık ve meslek kursları 
420 450 451 452 453 476 Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçları 502 Eski 
yıllar borçları Altıncı kısım - Yardımlar 053 Bakanlık memur ve hizmetlileri Yardım 
Sandığına (öğle yemeklerinde yardımda kullanılmak üzere) Lira 300 000 142 500 
33 000 510 000 500 000 15 000 285 000 16 000 226 000 105 460 294 000 80 000 
110 000 89 000 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar İstanbul’daki Hürriyet Mücadelesi esnasında 
bir uzvunu kaybetmiş olan Hüseyin Onur arkadaşımız gelmiştir. Müsaade ederseniz 
evvelâ kendilerine yemin ettirelim ve bunu takiben Emniyet Umum Müdürlüğü 
bütçesinin bölümlerine geçelim. (Hüseyin Onur alkışlar arasında kürsüye geldi, 
yemin etti, alkışlar arasında kürsüden indi.) İçişleri Bakanlığı bütçesinin tümünü 
yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 187 
B : 4 22.2 Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine devam ediyoruz. B. 
lira İkinci kısım - Personel giderleri I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 109 042 
000 202 Ücretler 4 191 000 203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 26 400 II - Başka 
haklar 206 4178 ve 4598 saylıı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 3 816  
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek 
para mükâfatı 1 208 3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince verilecek para 
mükâfatı 150 000 209 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 9 822 
194 212 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını 8 425 000 213 6564 sayılı 
Kanun gereğince verilecek fazla mesai ücreti 12 368 000 214 Hazarda emniyet ve 
asayişi muhafaza uğrunda yaralanan veya sakat kalan polis âmir ve memurlarına ve 
bu yüzden ölenlerin ailerine 6535 sayılı Nakdî Tazminat Kanunu gereğince verilecek 
tazminat 30 000 228 Konferans ücreti 25 000 Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 301 
Merkez daireleri büro giderleri 73 000 302 Vilâyetler büro giderleri 2 412 000 303 
Basılı kâğıt ve defterler 150 000 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 1 797 
000 305 Kira bedeli 904 000 306 Giyecekler 10 000 307 Harcırahlar 1 387 000 B. Lira 
308 3201 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
395 000 309 Taşıt giderleri 3 803 000 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 405 Binek 
hayvanları satmalma ve her çeşit giderleri 800 001 406 Haber alma giderleri 400 
000 408 6085 sayılı Karayolları ve Trafik Kanununun gerektirdiği her çeşit giderler 
200 000 410 Giyecek ve teçhizat giderleri 13 094 000 416 Okul giderleri 2 555 000 
417 Yollama giderleri 50 000 418 Telli ve telsiz telefonlar ve telsiz işletme giderleri 
ile radyo ve benzeri cihazların abone ücretleri 100 000 450 Üniversite ve yüksek 
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okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar 50 001 451 Yayın giderleri 4 800 
452 Staj giderleri 90 001 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 72 
002 455 Prevantoryum ve sanatoryum ve revir yönetim, iaşe ilâç ve sair umumi 
giderleri 148 000 Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçları 30 000 502 Eski 
yıllar borçları 16 600 Yatırımlar I - Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
1 500 000 751 Satınalmacak makina, vasıta ve malzemeler 2 177 000 Okunma 
tamalandıktan sonra, oylamaya geçildi. Bütçe Kurucu Meclisce onaylanarak kabul 
edildi. Ardından Jandarma Genel Müdürlüğünün fasıllarının okunmasına geçildi:

İkinci kısım - Personel giderleri I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar . 46 653 000 
202 Ücretler 2 989 000 - 188 B : 4 203 Merkez geçici hizmetliler ücreti 22.2 lira 24 
600 II - Başka haklar 206 4178, 4598 ve 235 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 
zam ve yardımlar 1 709 000 209 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) ve 
15 inci maddesinin (E) fıkralariyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 4 757 199 210 Temsil ödeneği 4 200 214 
Hazarda güven ve asayişin korunması uğrunda yaralanan veya sakat kalan subay, 
astsubay ve erlere veya bu yüzden ölenlerin ailelerine 6535 sayılı Kanun gereğince 
verilecek nakdî tazminat 105 000 215 1493 ve 7268 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek ikramiye 149 000 216 20 yıl hizmetten sonra terhis edilen çavuş ve 
onbaşılar ile dördüncü uzatmadan sonra terhis edilen erlere 1861 sayılı Kanunun 18 
inci maddesi gereğince verilecek ikramiye 10 000 219 6775 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 100 000 220 1615 sayılı Kanun gereğince ödenecek yemeklik 
bedeli 20 000 231 182 sayılı Kanun gereğince ödenecek hizmet eri tazminatı 4 046 
000 Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 301 Merkez daireleri büro giderleri 23 000 
302 İller büro giderleri 677 000 303 Basılı kâğıt ve defterler 200 000 304 Posta, 
telgraf ve telefon ücret ve giderleri 662 000 305 Kira bedeli 986 000 306 Giyecekler 
90 000 307 Yolluklar 2 841 000 308 4598, 5501 ve 211 sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yollukları ‘569 000 309 Taşıt giderleri îiira 7 610 500 
Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 401 Basımevi giderleri 21 000 405 Hayvan ve 
motosiklet satınalma ve tavizi ve ölenlerin, hasara uğrıyanların tazmini 106 000 406 
Haber alma giderleri. 100 000 409 Muayyenat 81 993 000 410 Askerî malzemeler 25 
628 000 411 Harb gereçleri ve teçhizat 7 000 000 412 Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 
500 000 413 Veteriner ecza ve gereçleri 100 000 414 Taşıma giderleri 4 500 000 
416 Okullar giderleri 190 000 417 ölen erlerin cenaze masrafları ile kaçakçılarla 
çarpışma neticesinde ölen subay, astsubay, er ve deniz müstahdemlerinin teçhiz, 
tekfin ve kabir yaptırma giderleri 25 000 419 Mahkeme giderleri 30 000 422 işçi 
Sigortaları Kurumuna ödenecek prim 54 000 423 Moral hizmetleri her türlü giderleri 
30 000 424 Beden eğitimi ve müsabaka genel giderleri 28 000 451 Yayın masrafları 
16 000 452 Staj giderleri 196 000 453 Milletlerarası kongre ve konferanslara 
iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 1 476 Kurs giderleri 617 000 Beşinci kısım 
- Borçlar 501 Geçen yıl borçları 50 000 502 Eski yıllar borçları 45 000 Yatırımları I - 
Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 1 000 000 II - Satınalma, yapı, tesis ve 
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sermaye tahsisleri 731 İstimlâk bedeli 12 250 000 751 Satınalınacak motor, makina 
ve gereçler 5 914 000 Bölümlerin okunmasının tamamlanmasından sonra, oylamaya 
geçildi ve Kurucu Meclisce onaylanarak kabul edildi.

4- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ67 
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin müzakeresine başlandı. Taşman Derviş Sami, 

Ecevit Bülent, Eroğlu Hamza, Coşar Ömer Sami,Özdenoğlu Şinasi, İnan Şefik bütçe 
görüşmelerinde görüşlerini belirtmek üzere söz aldı.

 Kurucu Meclis üyesi Derviş Sami Taşman ilk konuşmacı olarak söz aldı, “Aziz 
arkadaşlarım, bütçenin tümü üzerindeki bu konuşmalar, sadece bakanlığa birkaç 
ricalar yapmak, bâzı hatırlatmalarda bulunmaktan ileri geçmiyor. Dışişleri Bakanlığı 
bütçesi dolayısiyle konuşurken eski devrin fena hâtıralarından kurtulamadığımızı 
ifade etmeliyiz. Hakikaten inkılâp Hükümeti, her sahada olduğu gibi, Dışişleri 
Bakanlığı cephesinde de kötü bir miras devralmıştır. Bu kötü miras takibedilen 
dış politika olduğu kadar bu bakanlığın içinde mevcut bâzı elemanlar bakımından 
da talihsizlik vardır. Hakikaten Türk Devletini dış memleketlerde temsil eden bir 
bakanlığın elemanlarının kifayetli ve diğer bakanlıklardan farklı olması icabeder. 
Çünkü her gün, her saat memleketimizi dışarda temsil etmek durumundadırlar. 
Şüphesiz yine İnkılâbımızın her sahada olduğu gibi dışişleri sahasında da yepyeni 
bir ruh getirdiğine inanıyorum. O tarihten bu yana yapılanlar daima bizim için ümit 
verici bir manzara arz etmektedir. Bu mevzuda bir sual sormak istiyorum. İnkılâptan 
evvel âdeta bir atıfet kabilinden dağıtılan dış temsilciliklerin İnkılâptan sonra bir 
hayli temizlendiğine şahit oldum. Acaba; hâlâ eskiden yapılmış bulunan böyle 
kayırmadan iptal edilmemiş olanlar varmı? İptal edilmemiş ise bunun sebepleri çok 
değerli olduklarından mıdır? Yoksa bunun başka bir mânası mı vardır? Bu hususun 
aydınlatılmasını rica ediyorum. İkinci nokta; senelerden beri bir türlü halledilmemiş 
olan bir noktadır. Bu mesele Yugoslavya’dan alacağı olan vatandaşların alacaklarının 
durumu meselesidir. Şüphesiz eski devrin sakat icraatının bunda büyük tesiri olmuştur. 
Bir şeyler kopartabilirim ümidi ile vatandaşların haklarını fütursuzca heba etmiş 
olan eski İktidar, rakamı katî olarak bilmiyorum, son zamanlarda 1/10 nispetinde 
bir miktarı Yugoslavya’dan almıştır. Fakat senelerdir bu para bu vatandaşlarımıza 
hâlâ verilmemiştir. Mütamadiyen sorular soruluyor, cevaplar veriliyor, dosyalar 
hazırlanıyor fakat para verilmiyordu. Acaba bu iş ne safhadadır? İnşallah yakın biz 
zamanda tevzi edileceği haberi verilir. Biz suallerimizi geçen devrin hâtıralarını 
göz önüne alarak ve o devirden gelmiş olan sıkıntılarımız ve takibettikleri politika 
üzerine hazırlıyoruz. Ancak memnun olduğumuz bir taraf dış politikada da, en büyük 
hassasiyetle, ferahlığın getirilmiş olmasıdır. Dış politikada kendisine yardımcı olan 
bir meclis bulunduğunu nazarı itibara alarak Dışişleri Bakanlığımızın, birtakım dış 
meselelerimizi, zaman zaman burada görüşme konusu yapmasında fayda mülâhaza 
ediyorum. Bu suretle bu politikanın bütün memleketin müşterek bir malı olduğunun 
ifadesine de imkân verilmiş olacaktır. Bunu da bir hatırlatma olarak ifade ettim. 
Bir de şu hususu öğrenmek istiyorum CENTO’nun son siyasî hâdiseler karşısındaki 
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durumu nedir? Ekonomik alanda da hakikaten büyük hizmetleri olan bu teşkilâtın 
son asikerî gelişmeler ve istikbalde harblerin yapılış tarzı ve silâhların geliştiği şu 
sıralarda bu askerî yönden neler yapıldığını ve nasıl imkânlar hazırlandığının izahı 
mümkün olursa fayda mülâhaza etmekteyim. Bu suretle Orta - Doğu’da daimî 
istikrar unsuru olan Türk Hükümetinin Cento hakkındaki düşüncelerini de öğrenmiş 
olacağız. Benim istirhamım bu kadardır; hepinizi hürmetle selâmlarım.” Diyerek 
sözlerini tamamladı.

Daha sonra Kurucu Meclis üyesi Bülent Ecevit kürsüye gelek Dışişleri Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki görüş ve eleştirilerin başladı, “Muhterem arkadaşlarım; Dışişleri 
Bakanlığı bütçesi vesilesiyle ben, Cumhuriyet tarihimizde yeni bir devre açılır iken, 
dış politikamız hakkında kısaca görüşlerimi belirtmek istiyorum. Mutlu 27 Mayıs 
Devrimini Radyolardan ilk işittiğimiz zaman, yayınlarda, yeni idarenin, Millî Birlik 
İdaresinin, dış politika bahsindeki görüşleri de belirtiyordu. Bu arada yeni idarenin 
bütün ittifaklara, NATO ve CENTO ittifakına bağlı olduğu belirtiliyordu. Bu, ihtilâli 
yapanların sorumluluk duygusu hakkında bir teminattı. Gerçi bizim Türk Ordusu 
hakkında her hangi bir teminata ihtiyacımız yoktu. Fakat hiç şüphesiz, dış 
memleketler, bu yayınlarla, İhtilâl idaresinin sorumluluk duygusu hakkında kesin bir 
fikre varmışlardır. Muhterem arkadaşlar; Türkiye için Batı ile beraberlik sadece 
askerî mülâhazaların ortaya çıkardığı bir zaruret değildir. Bunun böyle olmadığını 
yalnız Müttefiklerimiz değil, müttefik olmadığımız, fakat dost olmak veya dost 
kalmak istediğimiz komşularımızın da bilmelerinde fayda vardır. Türkiye’nin 
Batılılarla beraber olması, Cumhuriyetle seçtiğimiz yaşama tarzının ve siyasi 
görüşün tabiî bir sonucudur. Anadolu’ya millet olarak yerleştiğimiz tarihten beri 
kendimizi Batılılarla kader birliği içinde hissetmişiz. Hattâ bunun bir neticesi 
olacaktır ki, Türk kuvveti Avrupa’nın ortalarına kadar gitmiştir. Fakat Avrupa 
ortalarına kadar gitmemize rağmen Batılı olarak kabul edilememişizdir. Ancak 
Avrupa’daki topraklarımız Doğu - Trakya’nın bir avuç toprağından ibaret kaldıktan 
sonradır ki, Türk ulusunu, Batı dünyasına, onun bir tabiî üyesi olarak kabul ettirmek 
mümkün olmuştur. Bu da şüphesiz Türkiye’nin askerî, stratejik durumu yanında 
hattâ daha çok, Cumhuriyetle beraber, Osmanlı İmparatorluğunun tasfiyesi ile 
beraber, seçmiş olduğumuz hayat görüşünün ve siyasi felsefenin bir neticesidir. 
Gerçi Demokrat Parti iktidarının ve idaresinin son yıllarında, Batı ile beraberliğimizin 
esas unsurların teşkil eden hayat görüşü ve siyasî felsefede o kadar büyük değişiklikler 
ve gerilemeler olmuştur ki, bunun tabiî sonucu olarak, Batılı müttefiklerimiz bizi 
sadece askerî mülâhazalarla kendilerine bağlı bir devlet gibi görür hâle ister istemez 
gelmek yolunu tutmuş olabilirler. Gene bunun tabiî bir sonucu olarak, müttefikimiz 
olmıyan bâzı komşu devletler de bizim Batı ile birliğimizi sadece askerî sebeplere 
bağlamak ihtiyacını, haklı veya haksız duymuş olabilirler. Onun için 27 Mayıs 
devriminden sonra, Cumhuriyet Türkiye’sinin dış politikasının tekrar hakikî 
temellerine kavuşmuş olması, öyle zannediyorum ki, hem Batılı müttefiklerimizin 
bizim durumumuzu ve bizim kendilerine niçin yakınlık duyduğumuzu çok daha iyi 
anlamalarına imkân vermiş olacak, hem de, müttefik olmadığımız fakat dost kalmak 
istediğimiz komşu memleketlere, Batı ile beraberliğimizin askerî mülâhazalar 
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dışında daha ne kadar derin sebepleri olduğunu göstermek suretiyle, onlar için ayrıca 
bir teminat teşkil edecektir. Devrimden sonra müttefiklerimizin müşahede etmiş 
olacakları bir husus da şudur : Türkiye’de bir iktidar, Türk milletinin itibarını, 
haysiyetini, kendi kendisine olan saygısını dış münasebetler alanında koruduğu 
nispette Türkiyenin resmî dış siyaseti Türk halkı tarafından daha samimiyetle 
desteklemek şansına sahibolacaktır. İhtilâlden önce, bize haksız görünen bâzı 
sebeplerle, Türk halkının hissiyatından şüphelenen bâzı devletler olmuş olabilir. 
İhtilâlden sonra böyle bir şüpheye yer kalmamıştır. Türkiye’de bir Hükümet, Türk 
halkının haysiyetine milletlerarası münasebetlerde ne kadar itibar ederse, Türk halkı 
da ittifaklarını o kadar yürekten destekliyecektir.  Devrim idaresinin dış politikamızda 
meydana getirdiği değişikliklerden biri de hürriyet mücadelesi yapan milletlere 
gösterdiği sempatidir. Türk Hükümetinin bunu resmî bir siyaset olarak benimsemesi, 
Türk halkının hissiyatı ile Türk Hükümetinin siyaseti arasında D. P. iktidarının açtığı 
bir başka gediğin de kapanmasını sağlamıştır. Bu hürriyet mücadelesi yapan 
milletleri, halkımızın hissiyatına ve Cumhuriyetimizin temelindeki ilkelere uyarak 
desteklememiz zaman zaman belki bâzı Batılı müttefiklerimizi gücendirebilir. Fakat 
gücenmeye hakları yoktur. Nasıl Türkiye’de Batı ittifakının en sağlam teminatı Türk 
ulusunun, hürriyet ve demokrasiye bağlılığı ise, aynı şekilde, hürriyet ve demokrasi 
mücadelesi yapan milletleri desteklememiz de, hürriyet ve demokrasi idealine 
bağlılığımızın tabiî bir sonucudur. Bu ideallere bağlılıktaki samimiyetimizin açık bir 
belirtisidir. (Alkışlar) Arkadaşlar, Orta - Doğu siyasetini bilhassa iki yıl öncesine 
kadar muhalefet olarak tenkid etmiştik. Fakat Devrim İdaresi Orta - Doğu bahsinde 
de çok makul ve Türk halkının hissiyatına uygun bir siyaset takib etmeye başlamıştır. 
Bu, komşu Arap devletleri ile ve bütün Orta - Doğu devletleri ile samimi bir dostluk 
siyasetidir. Bu dostluğumuzun karşılığı olarak, o devletlerden bizim, dostluktan 
başka bir beklediğimiz yoktur. Temennimiz odur ki, Orta - Doğu devletleri, 
Türkiye’nin kuvvetini halkın hissiyatından alan iyi niyetini ve dostluğunu suiistimal 
etmesinler ve asla, Türkiye’yi, Orta - Doğu üzerinde liderlik hevesine kapılmış bir 
millet olarak görmesinler! Bizim böyle bir hevesimiz olsaydı, bugün hâlâ Türkiye’de 
eski İmparatorluğa özlemin bâzı kırıntıları bulunurdu. Oysa Cumhuriyet 
Türkiye’sinde böyle bir özlem duyulduğunu gösterir en küçük bir ize dahi 
rastlanmamaktadır. Bizim tek emelimiz, Orta - Doğu bağımsızlığına yeni kavuşan 
memleketler bakımından tek emelimiz, onlara örnek olabilmektir. Yalnız kendi 
tutumumuzla, kendi görüşümüzle değil, yalnız demokrasiye bağlılığımızla ve 
Türkiye’ye demokrasinin yerleşmesinde gösterdiğimiz başarıyla değil; bir de, 
bağımsızlığın, bağımsızlığa sadakatin, Batı ittifakı ile bağdaşabileceğini göstermek 
suretiyle onlara örnek olmaktır. Orta - Doğu devletleri için, hem bağımsız kalmanın, 
ve hem de Batı ile ittifak halinde bulunmanın imkânsız olmadığını kendi misalimizle 
ortaya koymak suretiyle onlara örnek olabilirsek, bu bizim için yeter mutluluk 
olacaktır. D. P. iktidarının dış politikadaki hastalıklarından biri de ittifak hastalığı idi. 
Zannederlerdi ki, ittifakla her şey halledilebilir. Halbuki Orta - Doğudaki Bağdad 
Paktı hiçbir şeyi halledememiştir. Balkan Paktı da aynı şekilde hiçbir şeyi 
halledememiştir. Bugün fiilen Balkan Paktı işlemez durumdadır. Buna mukahil 
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Türkiye’nin Yunanistan ve Yugoslavya ile olan münasebetleri bu paktın temin 
ettiğinden çok daha sağlam ve dostanedir. Yunanistan’la münasebetlerimiz vesilesi 
ile, bizim için çok büyük mânası olan Kıbrıs meselesine de temas etmek istiyorum. 
Bu meselenin istikbal için yüzde yüz teminat verici olmasa da bir hâl şekline 
bağlanmasının, oradaki soydaşlarımızı güvenliğe kavuşturmak dışında en mutlu 
neticelerinden birisi, her iki Devlet için de hayatî önem taşıyan Türk - Yunan 
dostluğunun sağlam temellere dayanması imkânının bulunmuş olmasıdır. 
Arkadaşlarım, nasıl Kıbrıs’ta sulh ve sükûnun idamesi Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki dostluk münasebetlerinin devamına bağlı ise, Türk - Yunan dostluğu da 
Kıbrıs’taki huzur ve sükûna bağlıdır. Kıbrıs’ta bulunan soydaşlarımızın huzur ve 
sükûn içinde yaşamalarını temin etmek, Türk - Yunan dostluğunun devamını 
sağlamak için de bize düşen bir vazifedir. Kıbrıs’taki Türklere Türkiye’den giden 
yardımın bu bakımdan da önemi vardır. Kıbrıs Türklerinin ekonomik durumu çok 
zayıftır. Bu zayıflık, adadaki zaten nazik olan muvazeneyi bozabilecek unsurlardan 
birisidir. Şu hususu da üzülerek belirteyim ki, Sayın Dışişleri Bakanının da Bütçe 
Komisyonunda eminim üzülerek ifade ettiği gibi, Türkiye’den Kıbrıs’a geçen 
yıllarda olduğu gibi gereken ölçüde yardım yapılamamıştır. Kıbrıs’ta bulunan 
vatandaşlarımıza bu yardım yapılmadıkça kendi başlarına inkişaf edebilecek bir 
durumları yoktur. Şimdilik bizim de imkânlarımız dar olmakla beraber, oradaki Türk 
camiasının ekonomik bünyesi ile Türkiye’nin ekonomik bünyesi arasında bâzı 
bağlantılar kurmak suretiyle olsun, Kıbrıs Türklerinin hayat seviyelerini biraz daha 
yükseltmeye yardım etmek bize düşen bir vazifedir. Muhterem arkadaşlarım; bu 
memleketi büyük tehlikelere ve badirelere mâruz bırakan son on yılın tehlikeli ve 
tahribedici cereyanları içinde oldukça sağlam bir şekilde çıkabilmiş olan Dışişleri 
Bakanlığı teşkilâtımızı tebrik etmekle sözlerimi bitiriyorum. Elbette ki bu teşkilât da 
geride bıraktığımız 10 yılın tahribatından bütünü ile masun kalabilmiş değildir ; ama 
dışarı ile temaslarımızdan edindiğimiz intihalara dayanarak, geride bıraktığımız bu 
on yıla rağmen bugün Türk Hariciyesinin dünya karşısında övünebileceğimiz bir 
seviyede bulunduğunu belirtmeyi borç bilirim.” Şeklinde Kıbrıs sorunu ve Türk-
Yunan ilişkilerine de değinerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra Kurucu Meclis üyesi Sayın Hamza Eroğlu söz alarak, “Muhterem 
arkadaşlar, Alman tarih felsefecilerinden Tretisehke umumiyetle siyaseti, «Devlet ve 
milletin hayatî varlığının temsil ve muhafazası» olarak tarif etmektedir. Ranflce ise 
bu düşünceyi tamamlıyarak «Devlet hayatında dış siyasetin öncelik ve üstünlüğünü» 
belirtmektedir. Bu açılan dış politika hakkındaki görüşlerimizi ifadeye genel 
prensipler halinde çalışacağız. 1. Millî hâkimiyet ve eşitlik prensibi : 24 Temmuz 
1923 te Lozan Barış Andlaşmasını imzalıyan Türkiye haklı bir zaferin sonunda 
yıllardır devam eden bir mücadelenin şerefli bir bilançosunu Batılı devletlere tasdik 
ettirmiş ve bu başarılı eser yeni Türk Devletini istikbale ümit ve güvenle bakan haricî 
politikasının temelini teşkil etmiştir. Millî hâkimiyete müstenit, kayıtsız, şartsız 
müstakil yeni bir Türk Devletinin kurulması ve Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli 
bir millet olarak insanlık ailesi içinde yaşaması yeni kurulan devletin esas fikir ve 
gayesi olmuştur. Lozan’da Türk Heyeti devletin hâkimiyeti kadar, devletlerin eşitliği 
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tezini de savunmuş ve hiçbir devletin üstünlüğünü ve siyasi baskısını tanımamıştır. 
İtalyan delegesi Montanya, bu sebeple, «İsmet Paşa, Lozan’a bir müsavat prensibi 
ile geldi, hep bunu müdafaa etti ve barışı bu müsavat prensibi ile imzaladı» demiştir. 
Lozan’dan sonra yeni Türk Devleti dış politikasında, devletin hâkimiyetine ve eşitlik 
prensibine bilhassa değer vermiş, hiçbir devlete memleketin hiçbir bölgesinde 
imtiyaz verilmemesine itina göstermiş ve diğer devletlerle eşitlik dairesinde siyasî, 
hukukî, adlî ve iktisadî sahalarda anlaşmalar akdetmiştir. Akdettiği ikili ve çok taraflı 
anlaşmalarda bu prensiplere ve müsavata bağlı kalmıştır. Millî hâkimiyet ve istiklâl 
prensibini zedeliyen, eşitlik prensibine aykırı bir politikayı asla benimsemediğimizi 
ve böyle bir politikanın millî menfaatlerimize aykırı olduğunu beyan etmek isterim. 
Demokrat Parti devrinde yapılan NATO Kuvvetler Sözleşmesine müstenit bâzı ikili 
anlaşmalarla Amerika Birleşik Devletleri ile akdedilen istimlâk ve garanti 
anlaşmalarını millî hâkimiyet ve eşitlik prensibine aykırı bulmaktayız. Keza siyasî 
prestijimizle bağdaştıramadığımız tek taraflı garantiler dış politikamızda yer 
almamalıdır. İkinci olarak ele alacağımız diğer bir prensip de kolektif güvenlik ve 
barıştır. Türkiye kuruluşundan beri bir barış politikası takibetmiştir. Türkiye’nin 
takibettiği bu politika «Yurtta sulh, cihanda sulh» formülü ile en veciz şekilde  
ifadesini bulmuş ve bu formül çerçevesinde milletlerarası barışın korunmasına ve 
milletlerarası iş birliğine hararetle taraftar olmuştur. Milletler Cemiyetine iltihak 
etmiş olan Türkiye, Milletler Cemiyeti Paktının kolektif güvenlik anlayışının imkânı 
nispetinde dostluk ve ademitecavüz andlaşmalarını desteklemiş ve harbi kanun dışı 
sayan Briand - Kellog Paktını akdederek harbi önlemenin ve uyuşmazlıkları barışçı 
yollarla düzenlemenin çarelerini aramıştır. İkinci Cihan Harbi ile altüst olan 
milletlerarası durum, yeniden tanzimle başlanılmış ve ilk gayesi milletlerarası barış 
ve güvenliği korumakla vazifeli Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 1945 yılında 
kurulmuştur. Türkiye Milletlerarası Kolektif Güvenlik sistemine pek yakînen ilgi 
göstermiş, kurucu olarak milletlerarası barışın korunması için çalışmıştır. Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtının Kolektif Güvenlik mekanizması, sistemin kusurlu olması 
sebebiyle, müşkülâta mâruz kalmış ve fonksiyonunu ifa edememiştir. Hukukî, teknik 
bir sebebolarak Güvenlik Konseyinde 5 büyüklerin veto hakkının bulunması ve 
ideolojik karakterdeki mahzurların bertaraf edilememesi kolektif güvenlik 
mekanizmasının işlemesine imkân vermemiştir. Barış ve güvenliğin tehlikeye 
düşmesini önlemek maksadiyle Birleşmiş Milletler Anayasasına uygun olarak 
yardımcı bir mekanizma harekete geçirilmiştir. Kolektif meşru müdafaa esasına 
müstenit Kuzey - Atlantik Paktı 4 Nisan 1949 da akdedilmiştir. Bu pakt Atlantik 
bölgesinde barış ve güvenliği temine çalışmıştır. Atlantik Camiasının Güney - Doğu 
kanadını teşkil eyliyen ve boğazlar gibi en ehemmiyetli bir Stratejik mevkide bulunan 
Türkiye’ye gerek kendi emniyeti ve gerekse Atlantik Camiasının emniyeti için 
Kuzey - Atlantik Paktına dâhil olmuştur. NATO yalnız üyelerin istiklâl ve toprak 
bütünlüğünü korumak için kurulmuş bıir savunma teşekkülü değildir. NATO, 
hukukun hükümranlığına ve fert hürriyetlerine değer veren üye Devletlerin, müşterek 
miraslarını ve medeniyetlerini de koruma azim ve kararının neticesidir. NATO 
Savunma Gücünün artırılması ve tesanüdün ‘kuvvetlenmesinin bir zaruret olduğuna 
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kaani olmakla beraber, NATO içinde ekonomik ve kültürel bağların da 
kuvvetlenmesine ve iş birliğinin artırılmasına kaaniim. Türkiye bir NATO politikası 
takibetmelidir. Diğer taahhüt ve vecibelerinde NATO’nun üstünlüğünü göz önünde 
bulundurmalıdır. Kolektif güvenliği temine yarıyan CENTO’nun Orta - Doğu’da 
barış ve güvenliği koruduğuna kaani olarak bu Pakta da gereken değerin verilmesini 
lüzumlu görmekteyiz. Kolektif güvenliğin tahakkuku yolunda milletlerarası 
camianın hayrına olan her teşebbüs ve hareket, tarafımızdan daima sevinçle ve 
bahtiyarlıkla karşılanmalıdır. Birleşmiş Milletlerin gaye ve prensiplerine riayet ve 
sadakat dış politikamızın temel yapısını teşkil etmelidir. Muhterem arkadaşlarım, 
temas etmeye çalıştığım bir diğer prensip de İnsan Haklarıdır. İnsan Haklarının dış 
politikadaki rolü, insan şahsiyetine atfedilen kıymetten, insanı milletlerarası plânda 
değerlendirmekten ileri gelir. Hürriyet ve adalet içinde bir dünya barışı insan 
halklarının tanı bir garanti ile korunmasına ‘bağlıdır’ insan haklarına iç bünyesinde 
de gerekli değeri vermiyen bir siyasî topluluğun iç bünyesi zafiyet göstereceğinden, 
vatandaşları arasında da huzursuzluk devam edeceğinden, dış politikada sağlam ve 
emin kararları alamaz. Aynı zamanda bu Devlet dostlukları aranılan değil, kaçırılan 
Devlet olur. insan ana hak ve hürriyetlerine değer veren milletlerin dış politikası da 
barış ve güvenlik politikasıdır, istikrar politikasıdır. Keyfî ve kanun dışı tasarruflarla 
çiğnenen ana hak ve hürriyetlere 27 Mayıs İnkılâbı ile son verdiğimiz ve İnsan 
Haklarını muzaffer kıldığımız için, iç ve dış politikada da İnsan Hakları dâvasının en 
sadık hadimi olduğumuzu bütün imkânlarımızla göstermeliyiz, İnsan Hakları 
politikası takip etmeliyiz, İnsan Hakları politikasını takip ediniz arkadaşlar. Bir diğer 
prensip de demokrasi prensibidir. Bir demokratik rejimi mutlakıyetçi rejimden 
ayıran bariz vasıf, demokratik rejimin insan ana hak ve hürriyetlerine dayanması ve 
kanun üstünlüğüne saygı göstermesidir. Demokratik rejimler, mutlakıyetçi 
rejimlerden daha çok devletler hukuku kaidelerine ve taahhütlerine bağlıdır. Türkiye 
1923 ten itibaren gelişen siyasî bir ortam içinde demokrasiye doğru yol almıştır. 
Büyük Devlet adamı Sayın İnönü’nün belirttiği gibi 2 nci Cihan Harbi biter bitmez, 
memleketin siyasî ideallerini demokrasi dediğimiz yeni hayat tarzında bütün şartları 
ve icaplariyle arama kararımız bizi müdafaa cephesinde beraber bulunduğumuz 
memleketlerle aynı siyasî idare anlayışında da birleştirmiştir. Bu suretle meşru 
müdafaa yolunda beraber bulunanlar millet idaresinde de siyasî idealleri birbirine 
benzer, birbirlerini anlar ve teşvik eder durumda olmuşlardır. Sayın İnönü devamla 
«Unutmamalıyız ki, bizim demokrasi içinde yaşıyan Avrupa devletleri topluluğunda 
yer almamız Avrupa Konseyindeki üyeliğimizle kesin şeklini bulmuştur.» Avrupa 
Konseyi gerçek demokrasilerin dayandığı ahlâkî prensiplere ve mânevi değerlere 
kıymet veren bir teşekküldür. Avrupa Konseyinin üyesi bir Devlet olarak, demokratik 
müesseselerin ve insan haklarının korunmasına ön plânda kıymet veren Avrupalı 
Devlet davranışını içerde ve dışarda takibetmenin lüzumuna kaaniim. Önemle 
üzerinde durduğum bir diğer prensip de milliyetçiliktir. İnsanlık ailesi içinde siyasî 
topluluklara daha geniş hürriyet veren ve istiklâl tanıyan ve aynı zamanda insaniyetçi 
bir karakter taşıyan milliyetçilik prensibi, yalnız iç politikamızın değil, diğer 
milletlerin de tam bir istiklâl ve hürriyete kavuşması bakımından dış politikamızın 
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da hedefi olmalıdır. «Milletlerin hürriyet uğruna mücadeleleri desteklenmelidir. » 
Biz insaniyetçi ve medenî bir vasıf taşıyan milliyetçilik cereyanının hâkim olduğu 
topluluklardan milletlerarası barış ve güvenlik için zarar değil fayda geleceğine 
kaaniiz. Büyük Atatürk’ün daha 1933 yılında belirttiği gibi, «Müstemlekecilik ve 
emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında renk, din ve ırk 
farkı gözetmiyen yeni bir ahenk ve iş birliği çağı hâkim olacaktır. » Dış politikamızda 
yer alan bir diğer prensip de Devletler Hukukuna saygı prensibidir. Birleşmiş 
Milletler Anayasasının önsözünde «Adaletin muhafazası ve andlaşmalarla 
devletlerarası hukukunun diğer kaynaklardan doğan vecibelere saygı gösterilmesi 
için gerekli şartları yaratmaya» diye ifade edilen hüküm, milletlerarası münasebetlerde 
hukuka saygı beyan etmekte ve bu amacı gerçekleştirmek için de gayret sarf etmeye, 
Birleşmiş Milletlerin üyeleri kararlarını açıklamaktadır. Devletler hukukuna saygı 
ve riayet, milletlerarası nizamın, barışın ve dolayısiyle bizzat ilgili devletlerin hayatî 
menfaatlerinin korunması bakımından yüksek ehemmiyet taşımaktadır. Ayrıca 
Devleti milletlerarası mesuliyetten kurtarmak ve Devlet faaliyetlerinde hukuk 
düzenine uygun hareket etmek, Devletler Hukukuna riayetle mümkündür. Yeni Türk 
Devleti 1923 den bu yana dış politika tasarruflarında Devletler Hukukuna riayette 
dikkat ve itina göstermiştir. Anlaşmaların tek taraflı yırtıldığı bir devirde dahi, ahde 
vefa kaidesine uyarak, haklı ve meşru taleplerini müzakere ve Anlaşma yolu ile 
gerçekleştirmiş ve emrivakilerden uzak kalmıştır. Boğazlar meselesinin ve Hatay 
dâvasının barışçı yollarla halli başarılı bir dış politikanın eseridir. Harb sonrası 
hazırlanan yeni Anayasalardaki umumî temayüle de uyarak Devletler Hukukunun 
Millî Hukuka üstünlüğü prensibini yeni Anayasamızda ifade etmenin zaruretine 
kaaniim. En son olarak dış politikanın yürütülmesiyle alâkalı pek çok hususu 
özetliyerek bir iki noktada belirtmeme müsaadenizi rica edeceğim. Yüksek bir 
murakabe organı olan Meclisin, dış politika ile yakın ilgi gösteren icra organını bu 
maksatla kontrol etmesi normal bir vazifedir. Bu bakımdan Meclis, Hükümetin dış 
politika görüşünü ve tatbikatını yakından kontrol etmek için teçhiz edilmelidir. 1950 
yılında cereyan eden Kore meselesinde olduğu gibi, Meclisin salâhiyetine tecavüz 
eden bir icra organının tasarrufu ibretle müşahede edilmelidir. Yeni hazırlanan 
Anayasada Meclisin yetkilerini açıkça belirten hükümlerin yer alacağını 
ümidetmekteyim. Biz maceracı olmıyan, uzak görüşlü vatandaşa olduğu kadar, dost 
ve müttefiklerimize güven sağlayan bir politikanın gerçekleşmesini başarı telâkki 
etmekteyiz.” Sözleriyle görüşlerini aktardı.

Kurucu Meclis üyesi Ömer Sami Coşar kürsüye geldi, “Kurucu Meclisin sayın 
üyeleri; Son on yıllık icraat, millî bünyemizin mühim bir uzvunu, dış siyasetimizi 
de hasta etmiştir. . Hastalığın tedavisi ve Türkiye’nin yeniden bağımsız bir dış 
politikaya kavuşturulması için 27 Mayıs Devrim hareketinden sonra atılan adımları 
memnunlukla karşıladık. Ancak, atılmasını beklediğimiz bir adım var ki, bir türlü 
atılamıyor. Bâzı bakanlıklarımızı ve bilhassa Dışişleri Bakanlığımızı sarmış olan 
«gizlilik hastalığı» ndan bahsetmek istiyorum. Türk halk efkârı, haftalardır bir 
muamma karşısındadır. Gazetelerde çıkan birkaç satırlık haberlerde Sovyetlerin bize 
nota verdikleri, bunun da Türkiye’de orta menzilli füze rampalarının inşası hakkında 
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olduğu anlatılıyor. Türk halk efkârına sunulan haberlerin çoğu yabancı kaynaklardan 
çıkmadır. Batı radyoları Sovyet notasını da açıklıyor ise; meseleyi kendi yönlerinden 
istismara çalışıyor. Bu radyoların geniş bir yayın ağı ile Türkiye’ye tevcih edilmiş 
olduğu ihmal edilebilecek bir husus olamaz. Bunun karşısında Türk halk efkârı, 
meselenin, millî menfaatler yönünden tahlilinden mahrum bırakılamaz. Bırakılırsa 
bundan fayda değil zarar gelir. Arkadaşlar hiç şüphe yok ki, millî menfaatlerimiz 
icabediyorsa bu füze rampaları tesis edilecektir. Şurası da aşikârdır ki, füzelere 
karşı savunma ancak, füzelere sahibolmakla mümkündür. Yalnız unutmamalıdır 
ki, bu konuda ilk müzakereler düşüklerin devrinde yapılmış, ön anlaşmaya da 
1959 yılı sonunda varılmıştır, ihtisas sahiplerine değer vermiyen düşük iktidar 
o günlerde askerî eksperlerimizin görüşlerini nazara almış mıdır? Bilmiyoruz. 
Yoksa şimdi bahsi geçen yeni bir anlaşma mıdır? Türk efkârı bunu da bilmiyor. 
Arkadaşlar düşüklerin devrinde bu konu ortaya atıldığında, prensip itibariyle 
ihtilâf mevzuubahsolmamıştır. Silâhsızlanmaya bir türlü gidilemediğini gören Türk 
vatandaşından da, muhalefetinden de tasvip sesi gelmiştir. Yalnız ısrarla talebedilen, 
Füzelere dair Anlaşmanın Meclis tarafından tasvibi idi, ki, buna düşük iktidar inatla 
yanaşmamıştır. Çiğnediği Anayasanın bunu emreden hükümlerine rağmen. Şüphe 
yok ki, füze rampalarının tesisi gibi bir Anlaşmanın olduğu gibi, bütün teferruatı 
ile açıklanması millî menfaatler yönünden zararlı olur. Fakat bu andlaşmalar 
İngiliz Parlâmentosunda da, İtalyan Meclisinde de ele alındığında, ilgililer ana 
hatları ile izahat vermişlerdir. Gizlilik içine kapanmamışlar. Kamu oyunu tehlikeli 
dedikodularla başbaşa bırakmamışlardır. Şuna şahsan kaaniim ki, bu gibi tesisler 
yeni külfetler de yaratır. Bu sebeple de vatandaş neden bu yeni külfetlere katlanmak 
zorunda olduğunu bilmelidir. 1959 yılında bir Amerikan gazetesi ön Anlaşmanın 
esasını açıklarken tesislerin yeni külfetler doğurduğunu teslim ediyor. Ve bu işin 
tahakkuku için Amerika’nın munzam ekonomik yardımda bulunmaya davet 
edilmesi muhtemeldir. diyordu. Bu yönden mesele nasıl bir şekil almıştır. Bu hususta 
da bilgiden mahrumuz. Bugün bütçe müzakereleri arifesinde bulunan İngiltere’de 
de nükleer taktik silâhlar ön plânda duran bir konu halinde İngiliz Hükümetinin 
yayınladığı Beyaz Kitap halk efkârının gözü önünde münakaşa konusu olmakta. 
Orada, Beyaz Kitapta müdafaa edilen bir görüş mevcuttur. Buna bilhassa dikkat 
etmemiz gerekir. Diyorlar ki : «Taktik nükleer silâhların İngiliz adalarında depo 
edilmesine, üslendirilmesine taraftarız, yalnız bir şartla, bu silâhlar üzerindeki siyasî 
kontrol, tehlike anında âni mukabeleye imkân bıraksın.» Bu şart bize de, füzelerin 
ateşlenmesi ile alâkalı kontrolü hatırlatıyor. Diğer memleketlerde buna verilen önemi 
gösteriyor. 1957 yılında, NATO memleketlerinde bu füzelerin tesisi hususundaki 
Amerikan talebinden bu yana yalnız İngiltere ile İtalya bu yolda Andlaşma 
aktedmişlerdir. Birleşik Amerika füzelerin ateşlenmesi mevzuunda İngiltere’ye özel 
muamele yapmıştır. Şöyle ki : Ateşleme yetkisi İngiliz ve Amerikan Hükümetlerinin 
müşterek kararına bağlıdır. İtalya ile yapılan Andlaşma ise üçlü kontrolü ihtiva 
etmekte, NATO’da dâhil edilmektedir. Şunu belirtmek gerekir ki, Türkiye’ye 
tam Veto hakkını tanıyacak bir Andlaşmanın da aynı özelliği taşıması elzemdir. 
NATO’nun 15 âzasından büyük çokluğu füze rampaları tesisi fikrini reddetmişlerdir. 
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Devamlı tehdit altında bulunduğumuzu beyanla bu müdafaa teşkilâtına girmemize 
şiddetle muhalefet etmiş olan bâzı devletlerin, Türk topraklarında üslendirilecek 
füzelerin kontrolunda söz sahibi olmalarını istememeleri gerekir. Âni bir tehlike 
karşısında, mukabele için bu silâhların kullanılmasını icabettirecek kararı çok küçük 
bir zaman için de olsa, geciktirebilecek bir formül bize yalnız zararlı olur. 1961 
yılı bütçesini hazırlıyan İngiliz Hükümeti de Beyaz Kitabında bunu talebediyor. 
Sanıyoruz ki, böyle bir formül, büyük önem verdiğimiz NATO için zaıf emareleri 
belirtsin. Şunu da unutmamamıza imkân yoktur. Bu vatan menfaatleri herşeyin 
üzerinde gelir. Sözlerimi bitirirken bu bütçenin Vatan ve Millet için hayırlı ve uğurlu 
olmasını candan temenni ederim.” Sözleriyle Türk-Sovyet ilişkilerindeki bunalımlı 
gelişmelere dikket çekti.

Ardından kurucu Meclis üyesi Kenan Esengin kürsüye gelerek,  “Muhterem 
arkadaşlarım; bütçesini görüştüğümüz Dışişleri Bakanlığının Hükümet olarak, 
bakanlık olarak yapması lâzımgelen, halletmesi icabeden çok mühim meseleleri 
vardır. Bu meseleler senelerden beri hiçbir iktidar hiçbir Hükümetçe ele alınmamış. 
Bunlar ilk nazarda küçük gibi görülmekle beraber memleketin menfaatleri icabı 
üzerinde durulması gereken hususlardır. Yalnız şunu arz edeyim ki, benim bakanlığa 
tevcih ettiğim sözler, bütün bakanlığın bütün memurlarını alâkadar eden hususlar 
değil, bâzı mevki ve şahıslara aittir. 27 Mayıs ihtilâlinden sonra bekledik ki, Dışişleri 
Bakanlığımız bu ihtilâlin getirdiği ruha uygun, zihniyete uygun olarak teşkilât ve 
kadrosunda bir değişiklik yapsın ve eski geleneklerde bakanlıkta kalsın. Uzun zaman 
bekledik, böyle bir şey çıkmadı. Kendilerinin nazarı dikkatlerini celbetmek için 
mahalline yazdık yine bir şey çıkmadı. İhtilâlin üzerinden kaç ay geçmiş olmasına 
rağmen hâlâ sabıkların zihniyetini yaratan 28 Nisan olaylarında çocuklara kominist, 
sefil diyen insanlar hâlâ vazifeleri başında bulunmaktadırlar? Bunlar neden vazifede 
tutulur anlıyamadım. (Bravo sesleri, alkışlar) Bunlar bizi nasıl temsil edebilirler? 
Bunların kendi şahsiyetlerini de korumak durumundayız. Bizim siyasetimizi nasıl 
temsil ederler. Evet Dışişleri Bakanlığı bir şeyler yaptı. Bir yerden aldı, bir yere 
gönderdi. Mübadele yaptı. Yine yaşını küçültüp de 12 yaşında subay olmuş, memur 
olmuş bir adam hâlâ sefir olarak dışarda vazife görmektedir. İçeriye gelmemek 
için yaşını küçültmüştür. (Kim bu sesleri) İsimlerini bakandan sorunuz. Muhterem 
arkadaşlar, diğer bir noktayı arz etmek istiyorum, ihtilâlden sonra memleketimize 
celbedilen birçok sefirler emekliye sevk edilmemiş bulunmaktadırlar. Bunlar 7 
- 8 aydan beri Devletten maaş almalarına mukabil hiçbir iş görmemektedirler. Bu 
sefirlerin birçokları İstanbul’da köşklerde ve adalarda oturmak suretiyle halen 
Devletten maaş almaktadırlar. Muhterem arkadaşlar; ciddî olarak şu hususu arz 
etmek isterim ki, bizim Dışişleri Bakanlığı teşkilâtımız, bütün dünya milletlerindeki 
teşkilâtlara nazaran, tam tersinedir. Biz dışarda büyük, içerde küçük bir teşkilâta 
sahibiz. Sebebi, içerde gelip uzun bir zaman kalmamak içindir. Halbuki merkezde 
kalanların daha esaslı bir şekilde çalışmaları lâzımdır. Fakat bu çalışma bizde tamamen 
tersine olarak kadrolar merkezde olmasına rağmen hepsi dışarda çalışmaktadırlar. 
Buna mukabil üç beş ay için merkezde kalırlar. Ondan sonra dışarıya giderler. Bu 
nokta üzerine kimse parmak basmamıştır. Yine bizde öteden beri gelen bir usul 
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vardır, insan sefir oldumu bir daha memlekete dönmez. 16 - 20 sene dışarda kalır. 
Buraya dönmek aklından geçmez. Ya daimî orada kalır yahut cenazesi başımıza 
belâ olur. (Gülüşmeler) Bunlar memlekete dönmeli, memleketin havasını almalı 
ve ondan sonra dönecekse yine aynı işlerine memleketin realitelerini yakından 
görüp öyle gitmelidir, öyle sefirlerimiz olmuştur ki. 35 senede memlekete ancak 
dönmüştür. Sonra muhterem arkadaşlarım, bilhassa bizim gibi küçük ve malî kudreti 
malûm olan bir memleketin dış teşkilâtını yeni baştan ele almamız lâzımdır. Birçok 
memleketler bölge usulü sefaretler ihdas etmişlerdir. Ona göre elçilik kurmuşlardır. 
Meselâ Benelüks memleketlerinden İskandinavya, Yunanistan, Fransa, İsviçre birer 
sefir tâyin etmişlerdir. Biz ise Amerika ile yarışa çıkarcasına sefir dağıtmışızdır. 
Biz de Benelüks memleketleri gibi toplarsak asgari 10 - 12 sefaret tasarrufumuz 
olur ki, bununla memlekette birkaç tane okul yapılır. Bölge usulüne riayet ederek 
sefir gönderirsek hariçte 3 - 4 memleketin elçiliğini yapar. Bizim gibi...” sözleriyle 
önerilerde bulundu.

Kurucu Meclis üyesi Şefik İnan “Muhterem arkadaşlar, Dışişleri Bakanlığı 
bütçesinin görüşülmesi vesilesiyle bâzı spesifik meselelere temas etmek istiyorum. 
Bunlardan birincisi konsolosluklar meselesidir. Şimdi bunların vazifeleri nelerdir 
diye tetkik edecek olursak görürüz ki, pasaport vizesi, menşe şahadetnamesi tasdiki 
ve nihayet bu işlerden almış oldukları cüzi harçlarla Devlet varidatının artırılmasının 
teminine yardım ederler. Eski zamanlardan beri memleketimizin muhtelif yerlerde 
konsolosluklar kurmasının hikmeti de budur. Bu suretle dünyanın muhtelif yerlerine 
birtakım opservasyon istasyonları kurulmaktadır ki, bugün bunlar vasıflarını hemen 
hemen kaybetmiş durumdadırlar. Zaman zaman bunların hepsi hikmeti vücutlarını 
kaybetmişlerdir. Bilhassa Avrupa İktisadî İş Birliği camiasına dâhil ve Avrupa 
Konseyi memleketleri dediğimiz memleketlerideki konsoloslukların bulundurulması; 
zannediyorum ki, artık bunlara lüzum kalmamıştır. Çünkü bu memleketlerde seyahat 
eden vatandaşlarımızın vize ihtiyaçları yoktur. Avrupa Konseyi memleketlerinde 
Türk pasaportları vardır. Herkes bu pasaportlarla seyahat ederler. Avrupa İktisadî İş 
Birliğine dâhil olan memleketlerde menşe şahadetnamesi meselesi eski ehemmiyetini 
tamamiyle kaybetmiştir. Yine bu memleketlerdeki konsolosluklar kanaatimce 
lüzumsuz bir müessese haline gelmiştir. Bunların vazifelerini pekâlâ sefarethaneler, 
şayet vazife kalmışsa, görebilirler, Bir de konsolosluk işlerimizi idare eden bir 
nizamname vardır. Şehbenderlik Nizamnamesi. Bu nizamname çok eskiden beri 
hariciyemizde hiçbir değişikliğe uğramadan tatbik edilegelmektedir. O kadar eski 
ki, içindeki kelimeleri hariciyemize intisabeden gençlerimiz anlıyamamaktadırlar. 
Memaliki Mahrusai Osmaniye, tebaai Şahane kelimeler sittin senedir değişmeden 
devam edegelmektedir. Bu hariciyemizin şahaser bir örneğidir zannediyorum. 
Dışişleri Bakanlığı olarak bu işle hiç meşgul olunmamıştır. Dışişleri memur meselesi; 
arkadaşlar, yerleşmiş bir kanaat vardır, hariciyecilik bir kariyerdir denilir. Ve mevcut 
Teşkilât Kanunu da bu yönden hazırlanmıştır. Hariciyecilik bir kariyer değildir. 
Belki aldanıyorum. Fakat hariciyecilik bir kariyer değil, aynı zamanda ihtisas da 
değildir. Sonra elçilerin vazifelerini de saymak yerinde olur. Bunlar temsil, haber 
alma, müzakere gibi işler görürler. Kitaplar böyle yazar. Haber alma; Londra’daki 
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Sefaretimiz ne alıyorsa Dünyanın her tarafı da aynı haberi almaktadır. Haber almada 
sefaretlerimizin yaptıkları şey günlük gazetelerin başmakalelerini okuyup bâzı 
ibarelerini değiştirip merkeze rapor olarak göndermekten ibarettir. Hariciyeciliğimizin 
çoğunun göndermiş olduğu raporların mahiyeti bundan ibarettir. Müzakerelere 
geçince; bu da tamamen bir ihtisas işidir. Masanın iki tarafında oturan insanlar, aynı 
mevzuda saftırlar. Burada hariciyenin rolü çok azalmıştır. Temsil derseniz, bu şahsî 
bir kabiliyettir. Her mesele mensubunda bu bulunur veya bulunmaz. Bu ayrı bir 
şeydir. Bu bakımdan elçilikleri bir karyer olarak, dünya mesleki olarak düşünmekten 
ayırmak lâzımdır. Yine hariciyeye verilebilecek en iyi temel, Teşkilât Kanununda bu 
fikirle hareket etmekle olacaktır. Şayet karyer fikriyle hareket ettiğini kabul edecek 
insanlar bulunursa o zaman elçiliklerde birinci kâtiplikler, ikinci kâtiplikler arasında 
hiçbir rekabete mâruz kalmıyacaktır. Bu daha ziyade kendi bünyesi içerisinde 
kendi formasyonundaki arkadaşlarının rekabetine mâruz kalacaktır, ki, kabiliyetler 
o zaman inkişaf edecektir. Sırf bu yüzdendir ki, hariciyeye intisabeden gençlerin 
pek kısa bir zamanda bu büyük kabiliyetlerini kaybetmekte olduklarını müşahade 
ediyoruz. Bu öyle bir nizamdır ki, büyük kabiliyetler bu mesleke intisabettiği halde 
aradan zaman geçip muayyen kademeleri aştıktan sonra dışarıya çıktı mı aynı 
zamanda rekabet dışına da çıkmış oluyor. Artık memlekete dönmek yok. Yeter ki, bir 
başka memlekete tâyin edilmiş olsun da itimatnamesini almak için birkaç günlüğüne 
memlekete uğrasın. Halbuki, Amerika’da hariciyeye mensup bilumum müdür bir 
dış işe tâyin edilse merkezdeki işiyle alâkasını kesmemekte ve sık sık memleketine 
dönerek devamlı olarak hareket sahasını genişletmektedir. Merkezden dışarıya, 
dışardan merkeze devamlı bir hareket vardır. Bizim hariciyemizin Teşkilât Kanunu 
buna müsait değildir. Bu noktada da bir değişiklik yapılması lâzımdır...” bakanlığın 
idari işleri üzerine görüşlerini ortaya koydu.

Kurucu Meclis üyesi Kadircan Kaflı,  “Muhterem arkadaşlarım; şimdiye kadar 
hiç temas edilmemiş bir mesele üzerinde duracağım ve gayet kısa söyliyeceğim. 
Lozan Muahedesinden beri bizim bir dış Türkler dâvamız vardır, imparatorluğun 
inkırazından sonra hemen hemen 40 - 50 milyon Türk yabancı idaresi altında 
kalmıştır. Bunlar Yugoslavya’dan Çin’e kadar yayılmışlardır. Lozan Muahedesinden 
sonra yalnız şu 10 sene değil ondan evvel de bizde maalesef Dış Türklere karşı derin 
bir alâkasızlık vardır. Bu alâkasızlık onları düştükleri kaderi ile başbaşa bırakmaktan 
ibarettir. Vakit vakit Hariciyemiz bu meseleyi ele aldığı zaman komşu devletlerle 
münasebetlerimizi bozmıyalım diye üzerinde durmazdı. Fakat, komşularla normal 
münasebetler çerçevesinde bu meseleler üzerinde durmak imkânı vardır. Dünyanın 
hiçbir yerinde ırkdaşlarını bizim kadar ihmal etmiş bir Devlet yoktur. Onun için 
bu mesele üzerinde ehemmiyetle durmamız icabeder. Yugoslavya’dan her ay 1000 
- 1500 kişi geliyor. Bunlar iztırap içinde, soyulmuş, çıplak bir vaziyettedirler. Bu 
gelenlere ancak bir dernek yardım edebilmektedir. Batı - Trakya Türkleri baskı 
altındadır. Orada lise tahsili yapmak çok güçtür. Hele yüksek tahsil yapacak bir 
kimseyi hiç barındırmazlar. Ticaret işlerine kimseyi sokmazlar. Bütün bu durumlar 
malûm iken oraya giden elçilerimiz çiftliklere davet edilmek suretiyle izzet ve 
ikramda bulunurlar. Bu durum karşısında da oradaki Türkler kendi hallerinde kalırlar. 
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Şahsan bana Batı-Trakya Türklerinden, Iskeçe’den bir cemaat reisinin anlattıklarını 
size de anlatsam, muhakkak sizler de muztarip olursunuz. Bunları anlatmaya 
lüzum görmüyorum. Çünkü bunları gazeteler zaman zaman yazmaktadırlar. Acaba 
Hariciyemiz bu durumu biliyorlar mı, bu hususta teferruatlı bir bilgiye sahip midirler? 
Hariciyemizde bir haricî Türkler masası var mıdır? Yoktur. Son aylar içinde böyle 
bir büronun kurulacağına dair bir şeyler söylendi. Fakat henüz kurulduğuna dair 
bir haber alamadık. Bugün istanbul’da dışarıdaki Türklerimizi temsil eden 8 kadar 
dernek vardır. Bunlar sık sık hariciye ile temas etmek arzusunda bulunurlar, fakat 
maalesef orada bir mâkes bulamıyorlar. Bunlar hariçteki Türklerle alâkalı hususlarda 
bizim için mükemmel birer materyeldirler. Çin’den Yugoslavya’ya, Kazan’dan Dicle 
vadilerine kadar olan geniş sahaya yayılmış 40 - 50 milyon Türk bize gözlerini dikmiş 
kendilerine el uzatmamızı bekliyorlar. Onların işlerini, yaşadıkları devletlerle normal 
münasebetlerimizi bozmadan halletmemiz mümkündür. Yaşadıkları yerde olsun 
refahlarını, emniyetlerini pekâlâ sağlıyabiliriz. Bu hususta Hariciyemiz neler düşünüyor, 
şimdiye kadar ne yapmışlardır cidden öğrenmek isterim. Hürmetlerimle” dedi.

Dışişleri Bakanı Selim Sarper kürsüye gelerek Bakanlığı üzerine yapılan eleştiri 
ve değerlendirmelere cevaben, “Dışişleri Bakanlığının önümüzdeki malî yıl bütçesini 
yüksek tasvibinize takdim ederken, bu bütçenin tahakkukunu istihdaf ettiği 
çalışmalarımız ve görüşlerimiz hakkında da bâzı mâruzâtta bulunacağım : Kıymetli 
vakitlerinizi teferruatla israf etmekten de mümkün olduğu nispette içtinâp etmiye 
çalışacağım. Esasen Hükümetinizin 11 Temmuz 1960 tarihli programında, dış 
politikamızın esasları oldukça tafsilâtlı bir şekilde açıklanmış bulunmaktadır. 
Hükümetinizin dış politikada takibedeceği hareket hattı, 27 Mayıs İnkılâbının daha 
ilk gününde, yurt içinde ve dışında ilân edilmiş bulunmaktaydı. Bu politikamızın 
temelini, büyük Atatürk’ün vecizesiyle izah etmekte isabet olur fikrindeyim : Bu 
temel, «Yurtta sulh, Cihanda sulh» umdesi üzerine istinadettirilmektedir. «Yurtta 
sulh, Cihanda sulh» umdesinin tahakkuku için, memleketimizin tek başına gayret 
sarf etmesinin kâfi gelmiyeceği aşikârdır. Bütün dünya memleketlerinin iyi niyetle 
bu gayretlere iştirak etmek suretiyle, teşnesi olduğumuz milletlerarası itimadın 
teessüsüne yardım etmeleri de lâzımdır. Bizim fikrimizce, bu gayretlerin ilk hedefi, 
silâhsızlanma gayesine erişmek işidir. Böyle bir silâhsızlanma, bittabî, müessir bir 
milletlerarası kontrol altında klâsik silâhlara olduğu kadar nükleer silâhlara da şâmil 
olmak lâzımdır. Silâhsızlanma konusunda yıllardan beri devam edegelen çalışmalara 
ve gayretlere Türkiye, samimiyetle iştirak etmiştir. Bugünkü milletlerarası sıkıntıların 
sebeplerini birer birer tahlil ettiğimiz zaman, bu sebeplerin arasında ve belki de 
başında, fikrimce, umumi bir «İtimad buhranı» diye tavsifi mümkün olan ruh haleti 
gelmektedir. Sırası gelmişken şunu arz edeyim ki, bu buhranın bir an evvel zail 
olmasını memleketimiz ve binaenaleyh Hariciyeniz samimiyetle temenni etmektedir. 
Bugünkü umumî gerginliğin, bir bakımdan neticesi, bir diğer bakımdan teşdidedici 
sebeplerinden biri de, bilhassa Afrika’da istiklâllerine yeni kavuşmuş olan milletlerin, 
malesef iki cephe halinde bölünmüş olan dünyamızda, şu veya bu cephe hesabına 
kazanılmak için askerî ve siyasî sahalardaki faaliyetlerin ihdas ettiği vaziyettir. Bu 
vaziyeti ıslâhın, fikrimizce en iyi çaresi, Birleşmiş Milletlerin sarf ettiği gayretleri 
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desteklemek suretiyle tahakkukuna yardım eylemektir. Memleketimiz, istiklâl ve 
hürriyet için didinen bu milletlere karşı yakınlık hissetmektedir. Bütün temennimiz, 
onların serbestçe inkişifına mâni olan faaliyetlere tevessülden içtinap olunmasından 
ve ancak serbest iradeleri neticesini de arzu edecekleri ve şüphesiz ki, muhtacoldukları 
iktisadî ve bilhassa teknik yardımda bulunulmasından ibarettir. Bu iki noktaya kısaca 
temas ettikten sonra, şimdi, müsaadenizle haricî siyaset görüşümüzün diğer bâzı 
veçheleri hakkında mâruzâtta bulunacağım. 27 Mayıs inkılâbından sonra, takibe 
çalıştığımız dış politikanın başlıca vasfı, çalışmalarımıza hâkim olan dürüstlük ve 
samimiyettir. Binaenaleyh şunu söylemekle bir sır ifşa etmiş olmıyacağım, yani; her 
Devlet gibi Türkiye Cumhuriyeti de takip ve tatbik ettiği haricî siyasette ana prensip 
olarak memleketimizin yüce menfaatlerinin teminini hedef ittihaz etmiş 
bulunmaktadır. Bu hedefe isal eden tedbirler uzun vadeli olabilir, fakat hedef hiçbir 
zaman ikinci plâna bırakılamaz. Bu fikri ifade ettikten sonra hemen şu ciheti de ilâve 
edeyim ki, memleketin yüce menfaatlerini hedef ittihaz eden bir politika, mutlaka 
hotkâm bir politika demek değildir. Zamanımızın en büyük ve en kudretli devletleri 
bile, kendi içlerine kapanıp bir nevi inziva içinde yaşamanın mümkün olmadığını 
anlamış bulunuyorlar. Binaenaleyh, kanaatimizce, en isabetli siyaseti, milletler 
camiası içinde samimî ve dürüst bir ahenk halinde yaşamakta görmekteyiz. Karşılıklı 
menfaatlerimizi telif etmek, birbirimizin istiklâline ve hürriyetine riayetkar olmak, 
büyük veya küçük devletler arasında hukuk ve hükümranlık müsavatı tesis etmek, 
insan topluluklarının muhtacoldukları maddî ve manevî nimetlerden mümkün 
mertebe geniş kütlelerin istifadesini temine çalışmak yolunda sarf edilen bütün 
gayretlere samimiyetle iltihak ve iştirak etmek isteriz. Her bir devletin yüce 
menfaatleri, fikrimce, böyle telif olunmak suretiyle teminat altına alınmış olacağına 
inanmak istiyoruz. Kısaca, arz olunan bu fikirler bizi, kendiliğinden, Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı ile mevcut münasebetlerimiz hakkında da birkaç söz söylemeye 
sevk ediyor. Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, kurucuları arasında bulunduğumuz 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 15 inci yaşına girdiği halde, mütemadiyen istihaleler 
geçirmektedir. Dünya meselelerine «idealist» bir takarrübün mahsulü olan Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı, kuruluşu sırasındaki ümitleri, maalesef, henüz tahakkuk 
ettirememiştir. Bu durumun başlıca sebeplerinden biri, biraz evvel «itimat buhranı» 
diye tavsif ettiğim ruh haleti olabilir. Vaziyet böyle olmakla beraber biz, kendimizi 
ümitsizliğe kaptırmış değiliz. Teşkilât içinde samimî ve dürüst iş birliği taraftarı 
üyelerin adedi ve nüfuzu arttığı nispette bu maraz kabili tedavidir fikrindeyiz. Her 
halükârda hükümetimiz yapıcı bir iş birliği taraftarlarının sarfında, cesaretle ve 
ümitle çalışmalarına devam etmektedir. İnsanlığın, Birleşmiş Milletler Teşkilâtına 
bağladığı ümitlerin henüz tahakkuk edemediğini arz etmiştim. Yine fikirler silsilesi, 
bunun neticesinde bizi bir nebze de NATO’dan bahsetmiye sevk ediyor. Hür ve 
müstakil yaşamak azminde olan milletlerden bir kısmı, Birleşmiş Milletler 
Anayasasının müşterek emniyet hakkındaki prensiplerinle uygun olarak ve sırf 
tedafüi maksatla, halen 15 üyesi bulunan NATO Teşkilâtını kurmak zaruretini 
hissetmişlerdir. Tekrar arz edeceğim, daha inkılâbımızın ilk günü, 27 Mayısta, hattâ 
bugünün ilk saatlerinde, yurt içinde ve dışında ilân edilmiş olduğu gibi NATO’ya, 
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CENTO’ya ve bütün milletlerarası taahhütlerimize bağlılığımız zerre kadar gevşemiş 
değildir. Bu ittifaklardan doğan vecibelerimizi yerine getirmekteyiz ve getirmekte 
devam edeceğiz. Tabiî, gerek çok taraflı ve gerek iki taraflı ittifaklarda ve 
anlaşmalarda, hukuk eşitliği ihmalini caiz görmediğimiz prensiplerden biridir. Bu 
sebepledir ki, meselâ NATO içinde «Mahdut üyeli bir nevi daimî grup» ihdası 
etrafında bundan bir müddet evvel ortaya çıkan temayüllere mukavemet ettik. Bu 
görüşümüzde bugün de bir değişiklik yoktur. NATO’nun vücuda getirdiği müşterek 
emniyet teşkilâtının, bugüne kadar dünya barışını koruyabilmiş olduğu, şüphe 
götürmiyen bir hakikattir. Müşterek emniyet sahasındaki bu kuvvetli tesanüdün, 
iktisadî ve kültürel sahalarda da geliştirilmesi, çok temenniye şayandır. Nitekim 
Hükümetimizin bu konudaki teklifleri Aralık NATO Bakanlar toplantısında anlayışla 
ele alınmıştır. NATO ile münasebetlerimizden bahsederken, dost ve müttefik 
Amerika Birleşik Devletleri ile olan dostluk bağlarımıza bilhassa temas etmek 
isterim. Devlet ve Hükümet Başkanımızla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Mr. 
Kennedy arasında teati edilmiş olan mesajlarda ifade edildiği gibi, bu münasebetlerin 
her iki memleketin menfaatlerine uygun olarak daimî bir gelişme kaydeylemesine 
her iki tarafın da gayret, edeceği şüphesizdir. Bütün âzasiyle gayet samimî 
münasebetler idame ettiğimiz NATO memleketlerinden, ekonomik kalkımamızda 
bizimle iş birliği yapan, Amerika’ya ilâveten, Federal Almanya, Kanada, İngiltere, 
İtalya ve Fransa’yı zikretmek isterim. NATO’nun sağ kanadında bir güvenlik unsuru 
olan CENTO da NATO gibi Birleşmiş Milletler prensiplerine uygun olarak ve sırf 
tedafüi maksatla vücuda getirilmiş bir Paktdır. Bu paktan bahsederken, teşkilâtın 
mıntakamızdaki üyeleri olan kardeş İran ve kardeş Pakistan ile mevcut bağların 
gittikçe kuvvetlendiğini arz etmekle sevinç duymaktayım. Kardeş Afganistan ile de 
ananevi dostluk münasebetlerimiz her zamanki hararetiyle devam etmektedir. 
Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan’la münasebetlerimizin sıkı ve dostane 
olduğu yüksek malûmunuzdur. Bu dostluğun zamanla daha fazla semere verecek ve 
tarafların menafiini daha geniş nispette temin edecek gibi inkişafı halisane 
temennimizdir. Güneydeki müttefikimiz genç Kıbrıs Cumhuriyeti ile 
münasebetlerimizin çerçevesi, mevcut andlaşmalarla çizilmiş bulunmaktadır. Bu 
andlaşmalardaki şartlar dâhilinde Kıbrıs inkişaf ve terakki ettikçe, bizim de kendisi 
ile alâkamız müspet ve yapıcı bir şekilde inkişafta devam edecektir. Mensubolduğumuz 
mıntakada kâin ve binaenaleyh komşumuz olan Yugoslavya ile olan münasebetlerimiz 
de gittikçe inkişaf etmektedir. Muhterem arkadaşlarım, Mâruzâtıma son vermeden 
evvel, bakanlığımızda bugün hâkim olmıya başlıyan yeni zihniyeti de kısaca tebarüz 
ettirmeme müsaadenizi rica ederim. Bilhassa personel ve idare işlerinde şahsî ve indî 
bir güdüm yerine, hizmetin gerçek icaplarına göre düşünülen ve objektif mütalâya 
dayanan yeni zihniyet bakanlığımız mensuplarının çalışmaları ve hizmetin daha iyi 
görülmesi üzerinde tesirini, yapmaya başlamıştır. Bu gayeleri daha iyi tahakkuk 
ettireceğine inandığımız yeni teşkilât kanunu da niahi safhaya gelmek üzeredir. Bu 
kanun tasarısı yakında yüksek tasvibinize arz edilecektir. Bakanlığımızın bütçesini 
yüksek tasdika arz eder ve Muhterem Heyetinizi saygı ile selâmlarım. Dışişleri 
Bakanlığının önümüzdeki malî yıl bütçesini yüksek tasvibinize takdim ederken, bu 
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bütçenin tahakkukunu istihdaf ettiği çalışmalarımız ve görüşlerimiz hakkında da 
bâzı mâruzâtta bulunacağım: Kıymetli vakitlerinizi teferruatla israf etmekten de 
mümkün olduğu nisbette içtinabetmeye çalışacağım. Esasen Hükümetinizin 11 
Temmuz 1960 tarihli programında, dış politikamızın esasları oldukça tafsilâtlı bir 
şekilde açıklanmış bulunmaktadır. Hükümetinizin dış politikada takibedeceği 
hareket hattı, 27 Mayıs inkilâbının daha ilk gününde, yurt içinde ve dışında ilân 
edilmiş bulunmaktaydı. Bu politikamızın temelini, Büyük Atatürk’ün vecizesiyle 
izah etmekte isabet olur fikrindeyim. Bu temel, «Yurtta sulh, cihanda sulh» umdesi 
üzerine istinadettirilmektedir. Bu inkişaf bilhassa iktisadî ve kültürel sahalarda 
hızlanmıştır. Bu mesut inkişaftan memnuniyet duymaktayız. Komşularımızdan 
bahsederken, bilhassa Sovyet Rusya ile olan münasebetlerimiz üstünde durmak 
lâzımdır. 1953 ten bu yana Sovyetlerle münasebetlerimizde terakki ve inkişaf 
ümitleri belirmeye başlamıştı. Hukuk eşitliği, karşılıklı menafie riayet, emniyet ve 
itimat havası ve barış içinde iyi komşuluk münasebetleri tesis etmek ve yürütmek 
istiyen inkılâp Hükümetiniz, milletlerarası vecibelerinin çerçevesi içinde bu ümit 
verici belirtileri teşvik etmekten bir an geri kalmamıştır. Memleketimizle Sovyetler 
Birliği arasında iyi komşuluk münasebetlerinin, karşılıklı saygı esasına dayanmak 
suretiyle inkişafı hususundaki samimî niyetlerimiz, Devlet ve Hükümet  Başkanımız 
tarafından Sovyetler Birliği Başkanına gönderilen cevabi mesajda da tebarüz 
ettirilmişti. Bu arzumuzun tahakkukuna engel olacak hiçbir ciddî sebep mevcut 
değildir. Sovyetler hakkında ifade ettiğimiz bu temennileri diğer Doğu Avrupa 
memleketlerine de teşmil etmek mümkün ve caizdir kanaatindeyiz. Başta komşumuz 
Irak ve Ürdün ve Kuzey - Afrika’nın Akdeniz devletleri olmak üzere, bütün kardeş 
Arap devletleriyle de dostluk münasebetlerini kurmak ve inkişaf ettirmek azmindeyiz. 
Hemen bütün Arap devletlerinin aynı arzuyu paylaştıklarını görmekteyiz ve bundan 
büyük memnuniyet duymaktayız. Bu mevzuda arasıra zuhur eden lüzumsuz 
çıkaranlar için faydasız müşkülâta, zamanla aklıselimin hâkim olacağını ümidederken, 
diğer taraftan da dostluk gayretlerimizin samimiyetine inanmak isteyenlerle 
münasebetlerimizi inkişaf ettirmekteyiz. Lâtin Amerika’da, Afrika’da ve Uzak  
Doğu’da dostluk ettiğimiz veya etmek istediğimiz devletlerin sayısı çoktur. 
Binaenaleyh mâruzâtımın bu kısmını kaparken, mukaddeme ittihaz ettiğim vecizeyi 
tekrar ederek bitireceğim : «Yurtta sulh, cihanda sulh» umdemizdir ve hedefimizdir. 
«Yurtta sulh, cihanda sulh» umdesinin tahakkuku için, memleketimizin tek başına 
gayret sarf etmesinin kâfi gelmiyeceği aşikârdır. Bütün dünya memleketlerinin iyi 
niyetle bu gayretlere iştirak etmek suretiyle, teşnesi olduğumuz milletlerarası 
itimadın teessüsüne yardım etmeleri de lâzımdır. Bizim fikrimizce, bu gayretlerin ilk 
hedefi, silâhsızlanma gayesine erişmek işidir. Böyle bir silâhsızlanma, bittabi, 
müessir bir milletlerarası kontrol altında, klâsik silâhlara olduğu kadar nükleer 
silâhlara da şâmil olmak lâzımdır. Silâhsızlanma konusunda yıllardan beri devam 
degelen çalışmalara ve gayretlere Türkiye, samimiyetle iştirak etmiştir. Bugünkü 
milletlerarası sıkıntıların sebeplerini birer birer tahlil ettiğimiz zaman, bu sebeplerin 
arasında ve belki başında, fikrimce, umumî bir «İtimat buhranı» diye tavsifi mümkün 
olan ruh haleti gelmektedir. Sırası gelmişken şunu arz edeyim ki, bu buhranın bir an 
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evvel zail olmasını memleketimiz ve binaenaleyh hariciyemiz samimiyetle temenni 
etmektedir. Bugünkü umumî gerginliğin, bir bakımdan neticesi, bir diğer bakımdan 
teşdid edici sebeplerinden biri de, bilhassa Afrika’da istiklâllerine yeni kavuşmuş 
olan milletlerin, maalesef iki cephe halinde bölünmüş olan dünyamızda, şu veya bu 
cephe hesabına kazanılmak için askerî ve siyasi sahalardaki faaliyetlerin ihdas ettiği 
vaziyettir. Bu vaziyeti ıslahın, fikrimizce en iyi çaresi, Birleşmiş Milletlerin sarf 
ettiği gayretleri desteklemek suretiyle tahakkukuna yardım eylemektir. Memleketimiz, 
istiklâl ve hürriyet için didinen bu milletlere karşı yakınlık hissetmektedir. Bütün 
temennimiz, onların serbestçe inkişafına mâni olan faaliyetlere tevessülden içtinap 
olunmasından ve ancak serbest iradeleri neticesinde arzu edecekleri ve şüphesiz ki, 
muhtac oldukları iktisadî ve bilhassa teknik yardımda, bulunulmasından ibarettir. Bu 
iki noktaya kısaca temas ettikten sonra, şimdi, müsaadenizle haricî siyaset 
görüşümüzün diğer bâzı veçheleri hakkında mâruzâtta bulunacağım. 27 Mayıs 
inkılâbından sonra, takibe çalıştığımız dış politikanın başlıca vasfı, çalışmalarımıza 
hâkim olan dürüstlük ve samimiyettir. Binaenaleyh şunu söylemekle bir sır ifşa etmiş 
olmıyacağım yani her devlet gibi Türkiye Cumhuriyeti de takip ve tatbik ettiği haricî 
siyasette ana prensip olarak memleketimizin yüce menfaatlerinin teminini hedef 
ittihaz etmiş bulunmaktadır. Bu hedefe isal eden tedbirler uzun vadeli olabilir, fakat 
hedef hiçbir zaman ikinci plâna bırakılamaz. Bu fikri ifade ettikten sonra hemen şu 
ciheti de ilâve edeyim ki, memleketin yüce menfaatlerini hedef ittihaz eden bir 
politika, mutlaka hotkâm bir politika demek değildir. Zamanımızın en büyük ve en 
kudretli devletleri bile, kendi içlerine kapanıp bir nevi inziva içinde yaşamanın 
mümkün olmadığım anlamış bulunuyorlar. Binaenaleyh, kanaatimizce, en isabetli 
siyaseti, milletler camiası içinde samimi ve dürüst bir ahenk halinde yaşamakta 
görmekteyiz. Karşılıklı menfaatlerimizi telif etmek, birbirimizin istiklâline ve 
hürriyetine riayetkar olmak, büyük veya küçük devletler arasında hukuk ve 
hükümranlık müsavatı tesis etmek, insan topluluklarının muhtacoldukları maddî ve 
manevî nimetlerden mümkün mertebe geniş kütlelerin istifadesini temine çalışmak 
yolunda sarf edilen bütün gayretlere samimiyetle iltihak ve iştirak etmek isteriz. Her 
bir devletin yüce menfaatleri, fikrimice, böyle telif olunmak suretiyle teminat altına 
alınmış olacağına inanmak istiyoruz. Kısaca arz olunan bu fikirler bizi, kendiliğinden, 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile mevcut münasebetlerimiz hakkında da birkaç söz 
söylemeye sevk ediyor. Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, Kurucuları arasında 
bulunduğumuz Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 15 inci yaşına girdiği halde, mütemadiyen 
istihaleler geçirmektedir. Dünya meselelerine «idealist» bir takarrübün mahsulü olan 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, kuruluşu sırasındaki ümitleri, maalesef, henüz tahakkuk 
ettirememiştir. Bu durumun başlıca sebeplerinden biri, biraz evvel «itimat buhranı» 
diye tavsif ettiğim ruh haleti olabilir. Vaziyet böyle olmakla beraber biz, kendimizi 
ümitsizliğe kaptırmış değiliz. Teşkilât içinde samimî ve dürüst iş birliği taraftarı 
üyelerin adedi ve nüfusu arttığı nispette bu maraz kabili tedavidir fikrindeyiz. Her 
halükârda hükümetimiz, yapıcı bir iş birliği taraftarlarının sarfında, cesaretle ve 
ümitle çalışmalarına devam etmektedir. İnsanlığın, Birleşmiş Milletler Teşkilât’na 
bağladığı ümitlerin henüz tahakkuk edemediğini arz etmiştim. Yine fikirler silsilesi, 
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bunun neticesinde bizi bir nebze de NATO’dan bahsetmeye sevk ediyor. Hür ve 
müstakil yaşamak azminde olan milletlerden bir kısmı, Birleşmiş Milletler 
Anayasasının müşterek emniyet hakkındaki prensiplerine uygun olarak ve sırf 
tedafüi maksatla, halen 15 üyesi bulunan NATO Teşkilâtını kurmak zaruretini 
hissetmişlerdir. Tekrar arz edeceğim, daha İnkılâbımızın ilk günü, 27 Mayısta, hattâ 
bu günün ilk saatlerinde, yurt içinde ve dışında ilân edilmiş olduğu gibi NATO’ya, 
CENTO’ya ve bütün milletlerarası taahhütlerimize bağlılığımız zerre kadar gevşemiş 
değildir. Bu ittifaklardan doğan vecibelerimizi yerine getirmekteyiz ve getirmekte 
devam edeceğiz. Tabiî, gerek çok taraflı ve gerek iki taraflı ittifaklarda ve 
anlaşmalarda, hukuk eşitliği, ihmalini caiz görmediğimiz prensiplerden biridir. Bu 
sebepledir ki, meselâ, NATO içinde «Mahdut üyeli bir nevi daimî grup» ihdası 
etrafında bundan bir müddet evvel ortaya çıkan temayüllere mukavemet ettik. Bu 
görüşmüzde bugün de bir değişiklik yoktur. NATO’nun vücuda getirdiği Müşterek 
Emniyet Teşkilâtının bugüne kadar dünya barışını koruyabilmiş olduğu, şüphe 
götürmiyen bir hakikattir. Müşterek emniyet sahasındaki bu kuvvetli tesanüdün, 
iktisadî ve kültürel sahalarda da geliştirilmesi, çok temenniye şayandır. Nitekim, 
Hükümetinizin bu konudaki teklifleri Aralık 1960 NATO Bakanlar toplantısında 
anlayışla ele alınmıştır. NATO ile münasebetlerimizden bahsederken, dost ve 
müttefik Amerika Birleşmiş Devletleri ile olan dostluk bağlarımıza bilhassa temas 
etmek isterim. Devlet ve Hükümet Başkanımızla, Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Mr. Kennedy arasında teati edilmiş olan mesajlarda ifade edildiği gibi, bu 
münasebetlerin her iki memleketin menfaatlerine uygun olarak daimî bir gelişme 
kaydedilmesine her iki tarafın da gayret, edeceği şüphesizdir. Bütün âzasiyle gayet 
samimî münasebetler idame ettiğimiz NATO memleketlerinden, ekonomik 
kalkınmamızda bizimle iş birliği yapan Amerika’ya ilâveten, Federal Almanya, 
Kanada, İngiltere, İtalya ve Fransa’yı zikretmek isterim. NATO’nun sağ kanadında 
bir güvenlik unsuru olan CENTO da NATO gibi Birleşmiş Milletler prensiplerine 
uygun olarak ve sırf tedafüi maksatla vücuda getirilmiş bir paktır. Bu paktan 
bahsederken, teşkilâtın mıntıkamızdaki üyeleri olan kardeş İran ve kardeş Pakistan 
ile mevcut bağların gittikçe kuvvetlendiğini arz etmekle sevinç duymaktayım. 
Kardeş Afkanistan ile de ananevi dostluk münasebetlerimiz her zamanki hararetiyle 
devam etmektedir. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan ile münasebetlerimizin 
sıkı ve dostâne olduğu yüksek malûmunuzdur. Bu dostluğun zamanla daha fazla 
semere verecek ve tarafların menafiini daha geniş nispette temin edecek gibi inkişafı 
halisane temennimizdir. Güneydeki müttefikimiz genç Kıbrıs Cumhuriyeti ile 
münasebetlerimizin çerçevesi, mevcut andlaşmalarla çizilmiş bulunmaktadır. Bu 
andlaşmalardaki şartlar dâhilinde Kıbrıs inkişâf ve terakki ettikçe, bizim de kendisi 
ile alâkamız müspet ve yapıcı bir şekilde inkişâfta devam edecektir. Mensubolduğumuz 
mıntıkada kâin ve binaenaleyh komşumuz olan Yugoslavya ile olan münasebetlerimiz 
de gittikçe inkişaf etmektedir. Bu inkişaf bilhassa iktisadî ve kültürel sahalarda 
hızlanmıştır. Bu mesut inkişaftan memnuniyet duymaktayız. Komşularımızdan 
bahsederken, bilhassa Sovyet Rusya ile olan münasebetlerimiz üstünde durmak 
lâzımdır. 1953 ten bu yana Sovyetlerle münasebetlerimizde terakki ve inkişaf 
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ümitleri belirmeye başlamıştı. Hukuk eşitliği, karşılıklı menafie riayet, emniyet ve 
itimat havası ve barış içinde iyi komşuluk münasebetleri tesis etmek ve yütütmek 
istiyen İnkılâp Hükümetiniz, milletlerarası vecibelerinin çerçevesi içinde bu ümit 
verici belirtileri teşvik etmekten bir an geri kalmamıştır. Memleketimizle Sovyetler 
Birliği arasında iyi komşuluk münasebetlerinin, karşılıklı saygı esaslarına dayanmak 
suretiyle inkişafı hususundaki samimî niyetlerimiz, Devlet ve Hükümet Başkanımız 
tarafından Sovyetler Birliği Başbakanına gönderilen cevabî mesajda da tebarüz 
ettirilmişti. Bu arzumuzun tahakkukuna engel olacak hiçbir ciddî sebep mevcut 
değildir. Sovyetler hakkında ifade ettiğimiz bu temennileri diğer Doğu Avrupa 
memleketlerine de teşmil etmek mümkün ve caizdir kanaatindeyiz Başta komşumuz 
Irak ve Ürdün ve Kuzey Afrika’nın Akdeniz devletleri olmak üzere, bütün kardeş 
Arap devletleriyle de dostluk münasebetlerini kurmak ve inkişaf ettirmek azmindeyiz. 
Hemen bütün Arap devletlerinin aynı arzuyu paylaştıklarını görmekteyiz ve bundan 
büyük memnuniyet duymaktayız. Bu mevzuda, arasıra zuhur eden lüzumsuz ve 
çıkaranlar için faydasız müşkilâta, zamanla aklıselimin hâkim olacağını ümidederken, 
diğer taraftan da dostluk gayretlerimizin samimiyetine inanmak istiyenlerle 
münasebetlerimizi inkişâf ettirmekteyiz. Lâtin Amerika’da, Afrikada’da ve Uzak  
Doğuda dostluk ettiğimiz veya etmek istediğimiz devletlerin sayısı çoktur. 
Binaenaleyh mâruzâtımın bu kısmını yaparken, mukaddeme ittihaz ettiğim vecizeyi 
tekrar ederek bitireceğim: «Yurtta sulh, Cihanda sulh» umdemizdir ve hedefimizdir. 
Muhterem arkadaşlarım. Maruzatıma son vermeden evvel, bakanlığımızda bugün 
hâkim olmaya başlıyan yeni zihniyeti de kısaca tebarüz ettirmeme müsaadenizi rica 
ederim. Bilhassa personel ve idare işlerinde şahsî ve indî bir güdüm yerine, hizmetin 
gerçek icaplarına göre düşünülen ve objektif kıstaslara dayanan yeni zihniyet 
bakanlığımız mensuplarının çalışmaları ve hizmetin daha iyi görülmesi üzerinde 
tesirini yapmaya başlamıştır. Bu gayeleri daha iyi tahakkuk ettireceğine inandığımız 
yeni Teşkilât Kanunu da nihaî safhaya gelmek üzeredir. Bu kanun tasarısı yakında 
yüksek tasvibinize arz edilecektir. Bakanlığımızın bütçesini yüksek tasdike arz eder 
ve Muhterem Heyetinizi saygı ile selâmlarım.” Sözleriyle geniş kapsamlı ve çok 
yönlü bir konuşma ile bakanlığının politikaları ve bütçe ihtiyaçları ile ilgili görüş ve 
dileklerini dile getirdi. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Daha sonra söz almak isteyen üye olmadığından bütçenin okunmasına geçildi.  
B. lira Birinci kısım - ödenek ve giderler 101 Bakan ödeneği 12 000 ikinci kısma - 
Personel giderleri I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 45 995 901 202 Ücretler ‘’ 9 
974 800 203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 217 500 II - Başka haklar 206 4178 
ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 59 000 207 Ecnebi 
dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 
5 000 209 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 3.9 
uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 604 426” 210 
Temsil ödeneği 6 000 Üçüncü kısmı - Yönetim giderleri ‘ 301 Merkez daireleri büro 
giderleri 331 000 302 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderleri 6 
184 545 303 Basılı kâğıt ve defterler 45 000 &04 Posta, telgraf ve telefon giderleri 
3 450 000 305 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın kira bedelleriyle belediye vergi ve 
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resimleri 4 301 301 306 Giyecekler 48 000 307 Yolluklar 3 500 000 308 4598 sayılı 
Kanun gereğince ödenenek tedavi giderleri ve yollukları 100 250 309 Taşıt giderleri 
39 500 311 Fahrî konsolosluklar aidatı ve giderleri 150 000 Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 401 Matbaa giderleri 12 5001 403 Temsil ve ağırlama giderleri 1 022 
000 Lira 451 Yayın giderleri 160 000 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği 
giderler 25 502 921 454 Sigorta giderleri 160 000 459 Dış memleketlerde Türk 
kültür varlığını koruma ve tanıtma giderleri 8 280 455 461 Daimî Sekreterlik umumi 
giderleri 150 001 Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçları 175 000 502 Eski 
yıllar borçları :115 000 Altıncı kısım - Yardımlar 601 Memur ve müstahdemlerin, 
yiyeceğine yardım 41 400 602 168 sayılı Kanunun gerektirdiği giderler 300 000 
Yatırımlar Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 1 000 000 II - Satınalma, 
yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 735 Elçilik ve konsolosluk binaları satınalma ve 
yaptırma bedelleri  2 700 000 753 Haberleşme tesisleri her türlü giderleri 1 335 000. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin fasıllarının okunmasından sonra oylamaya geçildi. 
Ekseriyetle kalbul edilmiştir.

5- MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Devlet Borçları Bütçesi68

Maliye Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesine başlandı. Kurucu Meclis üyesi Enver 
Kırker söz alarak, “ Muhterem arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı bütçesi hakkında 
konuşmaya başlarken, denk ve samimî bir bütçe getiren Maliye Bakanına ve bu 
hususta kıymetli mesaileri ile bize ışık tutan Bütçe Komisyonuna teşekkürlerimi 
arz ederim. Bendeniz yalnız bir noktaya temas etmek için söz almış bulunuyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti maaşatında yapılması düşünülen zam meselesidir. Muhterem 
arkadaşlarım, memurların terfihi hepimizin emelidir. Bunların terfihlerinde ittiifak 
ediyoruz. Ancak, bu terfih işini bir zam ile mi, yoksa emekli keseneği ve vergi 
indiriminde adaleti temin etme yolu ile mi yapmalıyız? Bir tereddüt vardır. Şu kanaate 
göre, Maliye Bakanlığı ticaret piyasasındaki artışları karşılamak ve durgunluğu 
gidermek arzusu ile bu zammı, maaşlara bu ilâveyi yapıyor. Ama bu piyasada 
kamçılayıcı bir rol oynıyacaktır. Bunun yerine, zammın yerine, vergi indirimi 
yapmak suretiyle memurların terfihi cihetine gidilseydi, daha iyi olundu. Vergi 
indirimi yapıldığı takdirde, piyasada umumi olarak bir kamçılama olmayacaktır. Bu 
itibarla daha ziyade şimdiye kadar memur maaşlarındaki artmalar umumiyetle derde 
şifa olmaktan çok ırak olmuş, memur için fazla bir şey ifade edememiş ve memur 
müşkil durumdan bir türlü kurtulamamıştır. Fiyatların artışını önleyici tedbirler 
memurlar için esastır.” Sözleriyle eleştirilerini dile getirdi.

Daha sonra çoğunluk bulunmaması nedeniyle oturuma ara verildi. Saat 
19.30’da oturuma yeniden başlandı. Konu hakkında söz isteyen Hasan söz aldı,  
“Muhterem arkadaşlarım, bütçe müzakereleri münasebetiyle temsilcisi bulunduğum 
memleketin esnaf ve sanatkârlarının bâzı dileklerini, temennilerini muhterem 
Kurucu Meclis üyelerinin huzurunda, ilgililerin huzurunda arz etmek istiyorum. 

68  T. C. KURUCU MECLİS TUTANAK DERGİSİ, Dördüncü Birleşim (22 .2 .1961) s. 206-228.
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Üç, beş gün önce, Bütçe Komisyonunda, esnaf ve sanatkârların mühim bir derdi 
olan Gelir Vergisindeki değişiklikler dolayısiyle konuşmuş, duyulan ıztırapları, 
doğan endişeleri Bütçe Encümeninin sayın üyelerine, Maliye Bakanına arz 
etmiştim. Sayın Bakan bu meselenin üzerinde duracağını vadetmişti. Üç gün içinde, 
Federasyonumuza bir mektupla da bildirmiş bulunuyor. Bu ilgisinden dolayı Sayın 
Bakanımıza huzurunuzda teşekkür ederim. Çünkü 10 seneden beri mütemadiyen, bu 
gibi meseleler için müracaat ettiğimiz bakanlardan böyle üç günde değil, üç senede 
bile cevap alamazdık. Kısa zamanda cevap vermiştir, hem de müspet mânası ile 
cevap vermiştir. Teşkilâtımızın İnkılâp Hükümetine bu vesile ile şükranlarını ifade 
etmek isterim. Muhterem arkadaşlar, yeni Gelir Vergisi Kanununda esnaf muaflığı 
tamamen ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. Ve bu suretle bütün esnaf ve sanatkâr 
Gelir Vergisine girmiş bulunuyor. Memleketin vefakâr ve fedakâr çocukları olan 
esnaf ve küçük sanatkâr kendi Devletine vergi vermekten katiyen çekinmemektedir. 
Ama Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklerle muvazene bozulmuş bulunuyor. 
Biz temsilcilerin bu dertleri bu Meclise getirmesi ve bunların hallini istemesi en 
bellibaşlı vazifelerimizdendir. Esnaf muaflığı için kıstas olarak kabul edilen 
gayrisâfi irat 180 liradır. Bu ancak köy ve nahiyelerde kabili tatbik olan bir husustur. 
Büyük şehirlerde ve kasabalarda gayrisâfi irat 180 liranın çok üstündedir. Bugün 
belediyelerden, hususi muhasebelerden tutulan dükkânların kiraları iki üç bin lira 
arasındadır. Devletin yaptığı dükkânların kiraları iki, üç bin lira ederse vatandaş için 
beş bin istemesin. İradı safi yüksek olan bu memlekette 180 lira gibi cüzi bir kıstası 
esas almak vergi adaleti bakımından, sosyal adalet bakımından asla tecviz edilmiyen 
bir husustur. Sayın Bakanımız bunu ıslah edeceğini encümende ifade ettiler. Ancak 
bunu encümende ifade etmek yetmez. Bir aksaklığı giderecek tasarının Yüksek 
Meclise getirilmesini ve esnafımızın büyük bir teessürden kurtarılmasını istirham 
ederim. İstanbul’da kurulmuş olan Gelir Vergisini Islah Komisyonu elbette birçok 
faktörleri toplamıştır. Fakat bizim memleketimizde samimiyetle ifade edeyim ki, 
bizim esnafımız çok müşkül durumdadır. Çünkü ancak günlük kazancını kazanmak 
zorunda olan bir zümredir. Bu zümre yine Devlete bağlı ve sadık kalır. Fakat bu 
gidişle iş yapılmaz hale gelecektir. Kazancını ancak kiraya verebilecek duruma 
düşecektir. Bu durumdan, batı endişelerden esnafımızın kurtarılması hususunda; 
üç günde bir dileğimize mektupla cevap veren Sayın Bakan gerekli değişikliği 
sağlıyacak bir tasarıyı da üç günde Yüksek Meclise getirebilirler. Ayrıca şunu 
arz edeyim, 1950 de çıkarılan Gelir Vergisi Kanunu, çok âdil bir kanun 1950 den 
sonra, D. P. iktidarı zamanında, birtakım politik sebeplerle değişikliğe uğratılmış 
ve kanun dejenere edilmiştir. Binaenaleyh, son Gelir Vergisi Kanunu yerine, 
1950 yılında kabul edilmiş olan Gelir Vergisi Kanununun tatbik edilmesini bütün 
samimiyetimizle istirham ederiz. 1950 yılında meriyete konulan Gelir Vergisi 
Kanununa göre, 60 bin liraya kadar olan cirolar Gelir Vergisinden muaf tutulmuştu. 
Bundan fazla ciro yapan esnaf ve sanatkârın Gelir Vergisi için defter tutma 
esası kabul edilmişti. Sonradan bu 50 bin liraya indirilmiş, bu indirilirken, 1950 
yılındaki 60 bin liranın iştira gücü düşünülmemiştir. Düşük iktidar, 100 kuruşu 30 
kuruşa kadar indirmişti. Maliye Balkanı her halde bunu çok iyi takdir buyururlar. 
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Bizim istirhamımız Kurucu Meclisten şu olacaktır: Gelir Vergisine tâbi tutulacak 
esnaf, teferruata girmeden, işletme esasına göre defter tutulması veya basit bir 
esnaf vergi sistemi bulunması ve vergiye esas cironun 100 bin liraya çıkarılması 
esasının kabul edilmesini istiyoruz. Bizim istirhamımız bu olacaktır. Gelir Vergisi 
içerisine giren memleketin her tarafından esnaf ve sanatkâr, Van’da, Erzurum’da, 
İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de katiyen bir değildir. Van’ın bir kazasında 25 lira 
ciro yapan bir esnaf İstanbul’un Beyoğlu semtinde 75 lira ciro yapan bir dükkân 
sahibi ikisi de aynı vergiyi ödiyeceklerdir. Doğru bir usûl değildir. Âdil bir usûl 
bulunması temenniye şayandır. Ayrıca bizim esnaf teşkilâtımızın bir dükkânı vardır. 
İki metrekareyi geçmez. Tezgâhı, çırağı, ustası, satış yeri hepsi orada. Buraya bir de 
muhasebe bürosu kurmaya kalkarsak sasen aldığı ile karnını güç belâ doyuran bu 
adam muhasebecisini, daktilosunu, kâtibini nereye sıkıştıracak. (Gülüşmeler) Millî 
Korunma Kanununun ağır külfeti altında inliyen esnafımız Millî Birlik Komitesi 
tarafından yürürlükten kaldırılan bir kanun arkasından bir Gelir Vergisi getirilmek 
suretiyle esnaf yine büyük bir kedere sokulmuştur. Binaenaleyh bu memleket 
esnafının, ticarî hayatın bel kemiğini teşkil eden memleketin namuslu çocuklarının 
huzur içinde çalışmaya sevk edilmesi gerekir. Millî Korunma Kanunu zamanında 
faturaya 7,5 kuruş yerine 8 kuruş yazmış diye D. P. İktidarı devrinde hapsanelerde 
sürüm sürüm süründürülmüş esnafa şimdi de evrakı müsbitelerinî beş sene saklamak 
mecburiyeti yükleniyor. Arkadaşlar, beş sene saklanan evrakı müsibite ambarları 
doldurur. Evvelâ tatbiki kabiliyeti bakımından buna imkân yoktur. Esnaf Hükümete 
bütün imkânlarını kullanarak vergi verir ve memlekete hizmet eder fakat bunun 
gerekli şekilde ve bir âdil ölçü içinde yapılmasını rica etmekteyiz. Şimdi de bir 
diğer hususa temas etmek isterim. Sayın Bakanın bu hususu da temin etmelerini rica 
edeceğim. Halk Bankası, 1937 - 1938 de kurulmuş bir bankadır. Bu banka küçük 
esnaf ve sanatkâra hizmet etmek gayesi ile kurulmuş, 1950 yılından sonra banka 
esas gayesinden ayrılmış, 27 Mayısa kadar bütün varlığı ile Demokrat partililerin 
hizmetine intikal etmiştir. Bizim kredi kaynağımız Halk Bankasıdır. Oraya bağlıyız. 
Vergi meselelerimizde de Maliye Bakanına bağlıyız. Esnaf Bankası, esnaf ve 
sanatkârlara hizmet etmelidir. Halbuki, geçen iktidar devrinde, bu banka, 200 bin, 
500 bin liradan aşağı olmamak üzere, zengin tüccarlara kredi vermiştir. Onlar İş 
Bankasından, Ziraat Bankasından da alabilirler. Esnaf krediyi nereden alacak? 
Bu bankanın esas gayesine yöneltilmesini, tatbikatının düzeltilmesini İnkılâp 
Hükümetinden bekliyoruz. Bu bankaya yapılmakta olan yardım için de bir kayıt 
koymalı, krediyi esnafa ve sanatkâra vermesi lâzımgeldiği belirtilmelidir. Üçüncü 
bir mevzuu ele alarak huzurunuzdan ayrılacağım…Efendim Ankara Belediyesinin 
110 milyon lira borcu bulunuyor. Bu borcun 40 milyon lirası istimlâk borcudur. 
Vatandaşın her türlü rahatı selb edilmiş, huzuru ortadan kaldırılmış, malı elinden 
alınmış üstelik de parası verilmemiş. İşte bunlar Vatan Cephesi kahramanlarının 
marifetleri. Bu sene Ankara Belediyesine bütçeden yardım yapılırsa hem vatandaşın 
derdi azalmış, hem belediyenin hizmetleri artırılmış olacaktır. Mâruzâtım bundan 
ibarettir, hepinizi derin saygılarımla selâmlarım.” Diyerek görüşlerini Kurucu Meclis 
huzurunda dile getirdi.
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Kurucu Meclis üyesi  Cengiz Hızır Maliye Bakanlığı Bütçesi hakkındaki görüş 
ve önerilerini dile getirmek üzere kürsüye geldi, “ Çok muhterem Kurucu Meclisin 
Sayın üyeleri; hepinizi hürmetle selâmlarım. Bütçemizin gerek gelir, gerekse masraf 
kısımları üzerinde Bütçe Komisyonunda esaslı incelemeler yapıldı. Her hizmet 
üzerinde gereği kadar duruldu. Bendeniz konuşmama bunları konu etmiyeceğim. 
İncelediğimiz bütçe ve onunla ilgili olan kanuna göre vergilerde yapılan zamlardan 
söz açacağım. Belki bu bahisteki beyanlarım acı olacaktır. Fakat arkadaşlarım şurası 
da muhakkak ki, çok içten ve samimî olacaktır. Bunları dile getirmekle vazifemi 
yapmış olmanın huzuru içinde yüksek huzurlarınızdan ayrılmak fırsatını bulacağım. 
Çok muhterem arkadaşlarım; biliyorsunuz ki, son zamanlarda bâzı vergilere zam 
yapılmıştır. Bina Vergisi artırılmış, şimdiye kadar alınmamakta olan Arazi Vergisi 
ihdas edilmiştir. …maaş erbabına yapılması düşünülen zam tasarısı gelmiştir. 
Bu tasarı karma komisyonda kabul edilmiş ve ümidediyorum ki, yarın yüksek 
huzurunuza müzakere edilmek için sunulacaktır. Muhterem arkadaşlar, bahsettiğim 
vergi kanunlarını çıkaranların iyi niyetlerinden kimsenin şüphe etmeye zerre kadar 
hakkı yoktur. Buna inanıyorum ve iman ediyorum. Bunu çıkaranlar, vergi adaleti 
tesis bakımından bu işe el atmışlardır. Yalnız, şunu itiraf etmek icabeder ki, bu 
vergiler süratle incelenmiş ve süratle çıkarılmıştır. Daha iyi tetkika tâbi tutulması 
lüzumuna inanmaktayım. Daha ciddî tetkike tâbi tutulursa, elbetteki hadler, nispetler, 
kıstaslar üzerinde esaslı değişikliklerin yapılması mümkün olacaktır. Arkadaşlar, 
bunun yanında memur maaşlarına zam yapan tasarı kabul edildiği takdirde, endişe 
ediyorum ki, Kurucu Meclisin yaptığı şu iyi niyetli kanunlara mukabil birçok 
tenkitlere muhatabolabilmesidir. 157 sayılı Kurucu Meclisin teşkil ve vazifelerine 
dair Kanuna göre bizler arkadaşlar buraya zam kanunlarını kabul etmeye gelmedik. 
Ama arkadaşlar, yasama yetkimiz olduğuna göre biz bu yetkimizi istimal edemez 
miyiz? Kanunun şümulüne giren hususattandır ama biz buraya Anayasa ve Seçim 
Kanunu demokratik nizam ve düzene uygun şekilde hazırlamak ve onun kabulünü 
sağladıktan sonra çok Sayın Millî Birlik Komitesinin prensip kararı icabı Millî 
iradeyi sivil idareye telkin etmektir. Zam Kanununun konuşulması sırasında bâzı 
arkadaşlarımız bu kabîl kanunları yarın siyasî bir parti iktidara gelirse yapamaz. 
Kurucu Meclisin siyasî bir hüviyeti, her hangi bir parti hüviyeti olmadığına göre 
en müsait zaman bu zamandır. Memurlar zamma müstahak mıdırlar, değil midirler? 
Hareket noktası bu olmalıdır diye iddia edenler oldu. Ben buna katılmıyorum 
arkadaşlar. Bu noktadan hareket edebilmek için yarın siyasî iktidarı deruhde edecek 
siyasî bir partinin artık memleketin mühim dâvalarına el atamıyacağını, bunları 
halledemiyeceğini tahdında müstetir olarak kabul etmek olur bu. Bugün kabul edilen 
bir kanunun, yarın değişmiyeceğini, değiştirilmiyeceğini kim temin eder Muhterem 
arkadaşlar, memurların terfihi belki lâzımdır. Ben şahsan inananlardanım. Fakat 
zamansızdır, kadrolar gözden geçirilmeli, hizmet nispetlerine göre memuriyet 
makamları ayarlanmalıdır. Memleketimizde bir Personel Dairesi kurulmuştur. Sayın 
Maliye Bakanı bâzı beyanlarında Personel Dairesinin bu işleri çok yakında tanzim 
edeceğini ve o itibarla, bu kabîl isteklerin Personel Dairesinin faaliyete geçişinden 
sonraya bırakılmasının uygun bulunacağını söylemiştir. Doğrudur. Fakat ona 
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inanıyorum ki, yalnız bu mevzua münhasır değil, zamanı kapsayan, genel mevzular, 
bunun içinde mütalâa edilmelidir. Muhterem arkadaşlarım, memurlara zam yapmak 
dâvayı halletmez. Bendeniz de kendi çapımda, 23 küsur yıl Devlet hizmetinde 
bulundum. En son hâkim olarak ayrıldım. Memurların içinde bulundukları sıkıntıyı 
ıztırabı yakînen bilirim. Muhtelif zamanlarda, muhtelif miktarlarda çeşitli namlar 
altında memurlara zamlar yapılmıştır. Fakat bu zamlar hiçbir zaman dâvayı kökünden 
halledememiştir…” sözleriyle eleştirilerini sıraladı.

Ardından, Kurucu Meclis üyesi Hüseyin Otan söz aldı “Muhterem arkadaşlar, 
huzurunuza getirilmiş olan mevzuların dışında olan ve Maliye ile çok yakın alâkası 
olan ve aynı zamanda çok geniş bir kütleye ve hele bu vergi tadillerinden sonra çok 
geniş bir mükellef kütlesine hitabeden ve onunla alâkalı bir malî mevzu ile alâkalı bir 
konuşma yapmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Gelir Vergisini tadil eden 
Zirai Gelir Vergisi, Arazi ve Bina vergileri kanunlarını tadil eden kanunların üzerinde 
uzunboylu konuşuldu. Bu kanunların ıslahı konusu ile ilgili olarak Sayın Maliye 
Bakanımız vaatte bulunmuşlardır. Bu vaitlerin bonoları Sayın Bekata’nın vadesiz 
olmak üzere cebinde bulunmaktadır. Fakat ben bunlardan haricolarak son yapılan 
tadillerle ve bilhassa Vergi Usul Kanununu tadil eden bir hususla ilgili olarak Maliye 
Bakanı arkadaşımızdan istirhamda bulunacağım. 1950 yılında meriyete giren 5432 
sayılı Vergi Usul Kanununda mükelleflerin kazançlarını takdir etmek ve kaçakçılık 
hakkında karar vermek yetkisi takdir komisyonlarına verilmiştir. Bu komisyonun 
başkanı mahallin en büyük mal memuru, bir âzası yine vergi dairesi memuru, 
diğer üç âzası ise ticaret odasından ve müntehap belediye âzasından iki kişi olmak 
üzere 5 kişi halinde vazife görmekle mükelleftiler. Vergi İtiraz Komisyonlarında 
maliyeden gelenler ekseriyet teşkil ettiği için bidayet takdir komisyonlarında 
mükelleflerin mümessillerinin ekseriyet sağlaması uygun görülmüştü. 10 senedir 
bu şekilde çalışan takdir komisyonları, mahiyeti bilinmiyen bir sebeple bu defa, 
1961 de meriyete giren yeni Usul Kanunu ile tadil edildi. Mükellef mümessilleri 
ekalliyecte bırakılarak, maliye idaresi ekseriyet haline sokuldu. Mahiyeti bilinmiyen 
bir sebeple yapılmıştır ve bu sebep öyle zannediyorum ki, bütçe konuşmalarında 
vuızulı ile belirtilen şekilde vergi kaçakçılığına mâni olmak düşüncesidir. Bu defa 
1961 de meriyete giren Usul Kanunu da tadil edilmiş bulunmaktadır. Bu tadiller 
bâzı noktalarda vatandaşın aleyhine olmuştur. Meselâ bâzı kurullardaki mükellef 
mümessillerinin ekalliyette bırakılarak Maliyenin ekseriyetinin sağlanması vatandaş 
menfaatlerini haleldar eden hususlardandır. Evvelce mükellef mümessillerinin 
ekseriyet teşkil ettiği takdir komisyonlarında kaçakçılık karârı almak mecburiyeti 
varken bu hüküm bu defa kaldırılmış doğrudan doğruya yetki vergi dairesine terk 
edilmiş bulunmaktadır. Gerek Kazanç Vergisi zamanında, gerekse 1950 yılında 
Gelir Vergisi sistemine, geçildikten sonra itiraz komisyonları ihtisasa taallûk eden 
işleri bilirkişiye incelettirdikten sonra karar vereceklerine dair olan hüküm bu defa 
1961 de yeni şekli ile yürürlüğe giren 213 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve yalnız 
fennî işlere inhisar ettirilmiş, diğer incelemeler ise komisyonun tek elemanına 
bırakılmıştır. Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununda konulan bâzı hükümlerle, 
bidayet, itiraz komisyonlarının ve temyiz komisyonlarının verdiği bâzı kararlar 
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katî olduğundan Şûrayı Devletin rüyeti dışında kalmaktadır. Meselâ; 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 392 nci maddesine göre Bina Vergisinde 500 lira gayrisâfi 
iratlar. Arazi Vergisinden 2 500 lira kıymetler ve diğer vergilerde 500 lira tarhlar 
hakkında itiraz komisyonu kararları kesindir. Temyiz edilemediği gibi Şûraya da 
dâva açılamaz. Madde 406 ya göre : Temyiz Komisyonunun 30 bin lirayı aşmıyan 
matrahlar ve Bina Vergisinde üç bin lirayı aşmıyan matrahlar hakkında verdiği 
kararlar da keza kesindir. Şûraya dâva açılamaz. Bunlar gösteriyor ki, ihtilâfların 
çoğu Şûranın rüyeti dışında kalmaktadır. Diğer taraftan Şûraya açılan dâvalarda 
Şûranın verdiği kararlara Temyiz Komisyonunun ısrar hakkı vardır. Bilhassa bu 
hükümle Şûra ile Temyiz Komisyonu hukukî münakaşaya girmektedir. Bu suretle 
Temyiz Komisyonuna fiilî bir mahkeme vazifesi gördürülmektedir. Şimdi muhterem 
arkadaşlarım, kanunun değiştirilen maddelerini arza çalıştım. Bu vaziyeti ile Gelir 
Vergisinin bugünkü tatbikatında Maliye Bakanının beyan buyurdukları şekilde 200 
bini aşan mükellef ziraî kazançlarının vergiye tâbi tutulmasiyle bu miktar 400 bini 
aşmıştır. İşte bu 400 binden fazla mükellefi alâkadar eden mühim bir mevzudur. 
Bu vaziyet karşısında bilhassa değişen maddeler küçük gelir sağlıyan zümreyi ızrar 
etmektedir. Vatandaşın Anayasa ile teminat altında olan ve insan hakleriyle tarsin 
edilmiş bulunan esas haklarının aranmasına mâni engeller konmuş bulunmaktadır. 
Bu hükümler Anayasaya aykırıdır. Çünkü, Anayasasında sosyal devlet vasfını 
formüle eden bir memleketin, anayasasında vatandaşın esas haklarına taallûk eden 
hususlarda haklarını araması hiçbir kanunla menedilemez. Halbuki, burada idarî 
dâva şekli ile dahi olsa, Şûra yolunun kapatılması Anayasaya ve insan haklarına 
aykırıdır. Çünkü, vatandaş, vergi dairesi mutlaka doğru yapar, diye bir haksızlığa 
uğradığı zaman hakkını arıyacak bir merci bulamadığı zaman bu vatandaşa karşı 
Devlet vazifesini tam olarak yerine getirmemiş demektir. Bu durum aynı zamanda 
demokratik de değildir. Çünkü, öteden beri Kazanç Vergisi zamanından 1960 yılına 
kadar Gelir Vergisi tatbikatında birinci şekildeki gibi merci olan ve bilhassa Kazanç 
Vergisi mükelleflerinin karşılaştığı güçlüğün bu şekilde değiştirilmesinden arzu 
edildiği şekilde ifadan şüphe etmenin bir neticesinden doğmuştur. Doğrudan doğruya 
davacı olan Maliye, aynı zamanda hüküm veren hâkim vaziyetinde bulunmaktadır. 
Hiçbir teşekkülde, bu meselede olduğu gibi, davacı ve dâva edilen aynı müessese 
olmaz. Son vaziyette 30 bine kadar olan meselelerde Temyiz Komisyonundan yukarı 
çıkamaması demin arz ettiğim gibidir. 30 binden aşağı kazancı geliri olan vatandaşlar, 
bizzat sayın Maliye Vekilinin de buyurdukları şekilde, ekseriyeti teşkil etmektedir. 
Onları biz hangi hakla Şûraya gitmekten menedebiliriz ? Şûra kapısını kapatabiliriz. 
Bu çok sakattır. Arz ettiğim şekilde yeni kanunun maddesine göre 30 bin liradan 
yukarı olan vergi ihtilâfları, Şûranın kararlarına karşı, adı Temyiz Komisyonu olan 
Komisyonun kararı ile ıslah edilmesi, ıslah keyfiyetinin ona verilmiş olması, eğer 
Anayasamızda sayın Maliye Vekilinin teklifi ile, başka memleketlerde olduğu 
gibi, Belçika’da ve diğer bâzı memleketlerde olduğu gibi, Temyiz Komisyonlarına 
mahkeme hüviyeti verilecek şekilde teklif yapılmış ise veyahut da mahallî veya 
ıntakavî Vergi Mahkemeleri kurulacak şekilde bir kanun çıkarılmışsa ve Anayasaya 
buna imkân verecek bir madde ilâve ettirmişlerse o zaman, Temyiz Komisyonunun 
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itiraz ve ısrar keyfiyetini kabul edebiliriz. Fakat halihazırda Anayasada böyle bir şey 
olmadığına göre bu zihniyet sakat bir zihniyettir. Sözlerimi, bitirirken, Sayın Maliye 
Vekilinin ve onun temsil ettiği İnkılâp Hükümetinin, vergi kanunlarının toptan 
tetkik ve müsavat ve adalet esaslarına göre ıslah edileceği, yakın bir zamanda ıslah 
edileceği hakkındaki vaatlerine samimiyetle inanan bir arkadaşınız olarak, arz etmiş 
olduğum Usul Kanunu hakkında da Sayın Maliye Bakanının ve İnkılâp Hükümetinin 
yakından alâkadar olacağını ümidederek hürmetlerimi sunarım.” Diyerek sözlerini 
tamamladı. 

Kurucu Meclis üyesi Yusuf Ziya Yücebilgin bütçe hakkındaki eleştirilerini 
aktarmak üzere kürsüye geldi, “Muhterem arkadaşlarım; bendeniz enflâsyon 
mevzuu üzerinde, enflâsyonun sebep ve âmilleri hakkında mâruzâtım olacaktır. 
Arkadaşlarımızdan bir kısmı izah ettiler. Enflâsyonun memlekette ne kadar zararlı 
olduğunu hattâ memlekette bir meydan muharebesi kaybedercesine ıstırap teşkil 
edecek şekilde senelerden beri lüzumsuz ve bilhassa sabit gelirli kimselerin gelirleri 
üzerinde büyük tahribat yapan bir müessese olduğu aşikârdır. Binaenaleyh bu 
şekilde zararlı bir vaıziyet mevcut iken keyfiyeti yalnız Maliye Bakanlığının veya 
Hükümetin arzusuna bırakmak bence memleket için büyük bir tehlike teşkil eder. 
Başka memleketlerde enflâsyon yapmak Merkez Bankalarının vazifesidir. Oralarda 
Merkez Bankaları tamamiyle muhtar bir idareye sahiptir. Halbuki bizde, şimdiye 
kadar görüldüğü veçhile Merkez Bankası her devirde mutlaka Hükümetin tesiri 
altındadır. Onun içindir ki, ben Anayasa. Komisyonundaki arkadaşlarla temas 
ettim, Anayasaya bir madde koymalarını kendilerinden rica ettim. En ufak bir 
tahsisat, en küçük bir gelir veya gider Meclisin tasvibinden sonra tatbik mevkiine 
konulurken, enflâsyon hareketinin böyle bir müesseseden geçmemesi doğru olmaz. 
Bu şekilde memleketi harabiyete uğratan bir müessesenin bütün hareketleri bence 
böyle bir Meclisten geçtikten sonra, yani Maliye Vekilinin veya Hükümetin bizzat 
bunu yapmaması veya Meclisin büyük ekseriyetine bırakılmasını, memleketteki 
şimdiye kadar geçirmiş olduğumuz tecrübeler de nazara alınarak, bu şıkkı Meclis 
olarak kabul etmenin memleket menfaatlerine daha uygun olacağı kanaatindeyim. 
Binaenaleyh, Anayasa hazırlanıp Meclise geldikten sonra aynı fikirleri orada da 
müdafaa edeceğim. İkinci mühim mesele : Bilhassa 2 nci Dünya Harbinden sonra 
kendisini göstermiş olan iktisadî buhranlar neticesinde, bunlara nasıl tedbirler 
alınsın diye, yeni fikirler ortaya atılmış; Propertionel Bütçe diye yeni bir tez bilhassa 
Fransa’da ortaya atılmıştır. Avrupa memleketlerinde iki vaziyet vardır. Bunlardan 
birisi, prodüktivite meselesidir. Avrupa ve Amerika bunu halletmiştir. Şimdi 
ikinci mesele üzerinde uğraşmaktadırlar. Bu surprodüktivite meselesidir. Bugün 
Amerika’da 5,5 milyon kadar işsiz vatandaş vardır. Bunun sebebi, mütenasip iktisat 
prensiplerine riayet edememelerinden neşet etmektedir. İstihsal edilen malları halkın 
satınalamamasından mütevellit, iştira gücünün düşmesi neticesi fabrikalarda iş 
hacminin azalmasından mütevellit bir keyfiyettir. Makinaları fabrikaları her türlü 
değişikliklerle teçhiz edilmiş olan bir Hükümetin 5 buçuk milyon işsizinin bulunması 
şayanı dikkattir. Bu fikirler bütçelerde yeni bir tezi ortaya atmıştır. Bu mevzuda da 
bir iki kelime ile mâruzâtta bulunmak isterim. Bütçeler tanzim edilirken nelere riayet 
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edilmesi icabettiği keyfiyeti malûmunuzdur. Memleketin giderlerinin, memleketin 
vergileriyle karşılanması gerekmektedir. Vergilerin de mükelleflerin gelirleriyle 
mütenasibolarak alınması icabetmektedir. Millî gelir arttıkça maaşların da buna 
göre ayarlanması icabeder, yatırımların da buna göre ayarlanması icabeder, sosyal 
yardımların, içtimaî sigortaların bu gaye ile tesis ve verilecek primlerin buna göre 
ayarlanması gibi birçok konular birbirini takibeder ve bütün bunların tanzimi gerekir. 
Beşincisi; para hacmi, yine aynı şekilde, piyasanın para ihtiyacına ve istihsalin artışına 
tâbi olmalıdır. Bu şekilde para hacmini eksiltmek veya artırmak iktisadî prensiplere 
uygun olur. Binaenaleyh istihsal arttıkça istihsal ile mütenasibolarak para hacmini 
artıracak olursak, iştira gücü de artırılmış olur. Ve netice itibariyle işsizliğin önüne 
de bu  şekilde geçmek imkânı hâsıl olur. Bir bütçe yapılırken bu prensipler nazarı 
itibara alınırsa memleket için daha hayırlı neticeler verir. Vergi zammı meselesi; 
millî gelirimiz artmıştır. Memurlara zam yapıp yapmamak münakaşa mevzuudur. 
Memlekette millî gelir artmıştır, ama bu artan gelirden bütün vatandaşların istifade 
etmesi icabeder. Yalnız bir zümrenin millî gelirden istifade etmesi keyfiyeti doğru 
değildir. Diğer meseleler hakkında arkadaşlarım lâzımgeldiği kadar izahat verdiler. 
Onun için ben sözlerimi burada kesiyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Diyerek 
sözlerini tamamladı.

Kurucu Meclis üyesi Abdullah İpşiroğlu kürsüye geldi “Muhterem arkadaşlar, 
bütçenin tümü üzerinde yapılan görüşmeler esnasında söz alan arkadaşlarımız inalı 
politikamızın noksanlıklarını belirtmişlerdir. Bu eksiklikleri tekrar etmenin bir faydası 
olmadığından yalnız iki noktaya temas etmek niyetindeyim. Maliyemizce tatbik edilen 
vergi politikasına umumî olarak bakıldığı zaman; Devlet gelirlerinin çoğaltılması 
için genel olarak mevcut vergi nispetlerinin çoğaltılması veya yeni vergiler ihdası 
yoluna gidildiği müşahade edilmektedir. Halbuki 1959 yılı istatistiklerine göre Gelir 
Vergisine tâbi beyannameli mükelleflerin adedi 186 bin 598 dir. Bunlardan % 69 u 7 
500 liradan aşağı, % 16,5 u 7 500 lira ile 17 500 lira arasında gelir beyan etmişlerdir. 
Böylece bütün vergi mükelleflerinin ortalama % 85 ine yakın bir kısmı ayda vasati 
500 liradan aşağı gelir beyan etmişlerdir. 1959 yılı gibi iktisadî faaliyetin bulunduğu 
bir devre esnasında seyyar satıcılık yapan sermayesiz bir esnafın dahi ayda en az 500 
liranın üstünde bir kazanç temin ettikleri hakikati karşısında ve yukarıda gelirleri 
beyan edilen beyannameli tüccarlar arasında ithalâtçı  ihracatçı inşaat mütaahhidi 
gibi konjonktürün seyri itibariyle kârlı branşlarda çalışan mükelleflerin bulunduğu 
düşünülürse, verilen beyannamelerin hakikati ifade etmediği yani memleketimizde 
mühim sayılabilecek, bir vergi kaçakçılığının hüküm sürdüğünü kabul etmemiz 
lâzım gelir. İşte muhterem arkadaşlar, câri vergi nispetlerini iki veya on misli 
artırmak gibi basit ve gayriâdil bir yola giderek gelir temini yerine yukarda arz 
ettiğim ve esasen vekâletçe de, kabul edilen vergi kaçakçılığının önlenmesi gerekir. 
Halen câri mevzuatımıza göre vergi kaçıranlara tatbik edilmek üzere muhtelif usuller 
vardır. Acaba Maliye Bakanlığınca bunlar hakkında her hangi bir işlem yapılacak 
mıdır? Sayın Vekilimizin bu hususu aydınlatmalarını rica ederim. 2. Bilindiği gibi, 
memurlarımızdan bir kısmı; görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırmak maksadiyle dış 
memleketlere gönderilmektedir. Bu maksatla dışarıya gönderilenlere, Maliye Vekâleti 
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tarafından uygulanan döviz muameleleri izah edilmiyecek derecede gayriâdildir. 
Harice gönderilenlerin bir kısmı 4489 sayılı Kanun uyarınca, diğerleri ise başka özel 
kanunlara tâbi olarak gitmektedirler. Bugünkü tatbikat itibariyle 4489 sayılı Kanuna 
göre harice gönderilenler Maliye Vekâleti dışında kalan ve genel olarak vekâletlerle 
iktisadî Devlet Teşebbüslerine ait memurlardır. Durumu bir misalle izah edeceğim. 
Fransa’ya 4489 sayılı Kanuna göre gönderilen bir mülkiye müfettişine, İktisadi 
Devlet Teşekkülü müfettişine veya kaymakama verilen aylık döviz miktarı 68 000 
franktır. Aynı memlekete ve aynı gaye için gönderilen maliye müfettişine veya hesap 
uzmanına verilen aylık döviz miktarı ise 238 000 franktır. Memleketimizdeki içtimaî 
mevkileri aynı ve gördükleri âmme hizmeti farksız olan bu iki grup memur arasında 
bu eskilde kıyaslanamıyacak kadar farklı muamele adalet ölçülerine sığmamaktadır. 
Diğer yandan bulunan muhtelif formüllerle, Maliye Vekâletinde memur olup da 
harice staja gönderilenlere de yukarda arz ettiğim maliyenin dışında kalan vekâlet ve 
müessese memurlarından fazla döviz temin edilmektedir. Netice olarak ister istemez 
aklımıza dövizi elinde tutan vekâletin kendi elemanlarını kayırdığı gelmektedir. 
Muhterem arkadaşlarım, bu suretle 4489 sayılı Kanuna göre harice gidenlere tahsis 
edilen döviz miktarı, dış memleketlerde bu Türk memurlarını açlık sıkıntısiyle 
başbaşa bırakırken, diğer kategoriye dâhil Maliye Vekâleti memurları gayet ferah 
bir hayat sürmekte ve yurda avdetlerinde her biri son model birer otomobille ve 
en iyi kürkler satınalarak yurda dönmektedirler. Bu durum gümrük kayıtları tetkik 
edildiğinde açık olarak görülebilir. Kısaca arz ettiğim bu adaletsiz durumun ıstırabını 
çekmiş bir kimse olarak, Sayın Maliye Vekilimizden gerekli tetbirlere tevessül 
edilmesini rica ederim. Hepinizi saygı ile selâmlarım.” Dedi.

Başkanlıktan söz almış olan Rifat Çini kürsüye geldi, “Çok muhterem 
arkadaşlar, mâruzâtım çok kısa olacak ve bu arada Sayın Maliye Bakanımızdan 
bir el ve ev sanatının istikbali hakkında temenni ve ricada bulunacağım: Halıcılık.. 
İsparta, Demirci, Simav bölgelerinde bilhassa fakir ev kadınlarının el emekleri ile 
husule gelen bir sanattır. Kadınlarımız günlük meşgalelerinden artan zamanlarında 
halı dokuyarak maişetlerini temine çalışırlar. Bunu nazarı itibara alarak Sayın 
Maliye Bakanlığımız esnafımızda bir muafiyet kabul etmişlerdir. Esnaf muaflığı 
hakkındaki kanunun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrası şöyle der: Bir de küçük fıkra 
ilâve etmişlerdir. O da şöyle der: Bu duruma göre halı dokuyanlar iki şekilde 
mütalâa ediliyor. Deniyor ki, «Senin paran varsa halıyı dokutacaksın, senden para 
almıyacağım, vergi almıyacağım» Ancak sen; beyannameye tâbi mükellefe halı 
dokuduğun için senden vergi alacağız denmektedir. Şahsan ben bu hususta bir vergi 
adaletsizliği müşahade etmekteyim. Bunun için Maliye Vekilinden bu hükmü derpiş 
eden fıkranın kaldırılmasını bilhassa rica ediyorum. Esasen kendileri kanunları 
revizyondan geçirmek için bir komisyon kurduklarını da ifade ettiklerine göre, arz 
ettiğim fıkranın kaldırılmasını temin buyurmalarını rica edeceğim.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Laskaris Kaludi bütçe üzerindeki görüşlerini iletmek 
üzere konuşma yapmak için kürsüye geldi, “ Muhterem arkadaşlar, bilhassa Maliye 
Vekilimiz, (Gülüşmeler) maliye mevzuatımız içerisinde Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Kanunu vardır. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununun mevzuu ve 
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ruhu memleket içindeki Türk sermayesini ve ecnebi sermayesini korumaktır. Fakat 
bu kanunun bâzı hükümleri ıslaha muhtaç bulunmaktadır. Meselâ; gayrimenkul 
sermaye sahiplerinin senede 5 bin liraya kadar alan iratları serbest olmakla beraber 
bu irat 5 001 lira oldu mu aylık veya senelik olarak bunları Merkez Bankasına 
yatırmak mecburiyetindedir. Bu paralar, sene besene milyonlar olarak Merkez 
Bankasına yatırılmakta, Merkez Bankası bu paralara bir kuruş faiz vermediği gibi, 
para sahibi bununla tahvilât almak istese alamaz. Meselâ geçenlerde Hürriyet 
İstikrazı çıktı, bu gibi para sahiplerinden Hürriyet İstikrazı almak istiyen ve alacakları 
tahvilâtı da yine Merkez Bankasına veya başka bankalara bloke etmek istiyen para 
sahiplerine müsaade edilmedi. Şu vaziyete göre, İstanbul’da veya başka bir yerde 
bir iki apartmanı, gayrimenkulu olan Türk veya ecnebi mal sahibinin kiraları her ay 
Merkez Bankasına yatar. Merkez Bankasında bu paralar durur, sene sonunda Merkez 
Bankası ayrıca masraf alır. Fakat gayrimenkulunu tamir etmek istiyen mal sahibi 
oradan bu gayrimenkulden gelen parayı alıp bu gayrimenkulüne sarf edemiyor. 
Avrupa’dan para getirsin deniyor. Onun için Muhterem Maliye Bakanı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Kanununu tekrar ele alırlarsa çok yerinde olacaktır. 
Çünkü bu bizde böyle oluyor. Başka memleketlerde böyle değildir. Benim elimde 
15 bin lira var. Bunu Merkez Bankasına yatıracağım yerde başka millî bir bankaya 
yatırırsam bana senede % 3, 4, 5 ve hattâ 6 ya kadar faiz veriyor. Sonra toplanmış 
olan 40 bin lirayı 100 bin lirayı aynı gayrimenkule sarf edeceğim. Bu gayrimenkul 
tamir edilemezse yıkılacaktır. Fakat parayı alıp bunu tamir ettiremiyorum. Bilhassa 
Maliye Vekilimizin bu kanunu ele alıp bugünkü ihtiyaca göre tadil etmesini rica 
ediyorum. İkinci temennim : Emlâki milliye kanunları. Bu mevzuatı çok açmak 
istemiyorum. Muhterem Bakan İstanbul’a gelirse bütün İstanbul mahkemelerinin, 
Hazinenin emlâki millîye dâvalariyle mahmul olduğunu göreceklerdir. Bu dâvalar 
için Hazine avukat ücreti olarak büyük ücretler ödemektedir. Emlâki milliye 
kanunlarının bilhassa kudretli ellere verilmesini istirham edeceğim. Burada ettiğimiz 
yeminin bize tahmil ettiği vecibeler bakımından da bilhassa bu kanunların ıslahını 
rica edeceğim. Muhterem Maliye Vekilimize, kıymetli Maliye Vekilimize acı 
hâdiseden bahsedeceğim. Muhterem arkadaşlar, unutmak istediğimiz ve maalesef 
unutulamıyan, İstanbul’da bir hâdise cereyan etmiştir, 6/7 Eylül hâdiseleri. Müessesatı 
diniye ve hayriyeye yapılan zararları bir tarafa bırakıyorum, tüccarlara geliyorum. 
Eminim ki, kıymetli Maliye Vekilimiz bu olabilir miydi diye benden sormuş olsun. 
Arkadaşlar hâdise 1001 çeşit, o meş’um hâdise gecesinde İstanbul tarumar oldu, 
görenler bilir. Bir dükkân 400 bin liralık mal ile dolu iken, o akşam ya yakıldı, ya 
yıkıldı. Veya mal yağma edildi. Sabahleyin dükkânına gelen tüccar dükkânında bir 
şey görmedi. Defteri var veya yok, birçok yerlerde defterler yandı. Tüccar mallarının 
vesaikini topladı, mahkemeye gitti, şu vesaika binaen benim dükkânımdaki 400 bin 
liralık malım yok oldu, tesbit edin dedi. Buna tesbiti delâil denir. M’ahkeme bir 
hâkim, üç ehlivukuf aldı, gitti defterlere baktı, faturalara baktı ve dedi ki, bu adam 
400 bin liralık zarar görmüştür. Mahkeme tesbiti delâil ilânımı tüccarın eline verdi. 
Hâdise Eylülde oldu. Adam 31 Kânunuevvelde bilanço yaptı. Martda bilançosunu 
verdi. Tabiî zararı bilançoya geçirdi. Şu kadar zarar gördüm, dedi. 6684 numaralı 
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Kanunla ve bu zararları tazmin zımnında 60 milyon liralık bir kanun çıktı. Bu 60 
milyon liradan 10 milyonunu avans olarak verdiler. Diğerlerini tüccarlara vermek 
üzere tuttular. Tüccar 1956 senesinde çalıştı, bilanço verdi ve geçen seneden gelmiş 
zararı tabiî devretti. Gelir Vergisi Kanununa göre bunu ilk sene için kabul ettiler. 
Hesap uzmanları tamamdır dediler. Şimdi 1957 senesine geldik. 1958 senesinde bir 
Hazine avukatının iştirakiyle ve bir maliye müfettişinin riyasetinde bir komisyon 
teşkil edildi. Tüccarları gene çağırdı. Efendim senin zararın nedir?.. 300 bin liradır. 
Elde 60 milyonluk tahvil vardır, tüccara 300 bin liralık alacağına karşılık alın size, 
70 - 80 bin demişler. Bir kısmından maalesef ibra da almışlar. Maliyenin hesap 
uzmanları 1957 de 250 bin lira zararı olana sen 40 bin aldın, 10 bin lira kazandın 
şeklinde anlaşılması zor şeytani bir hesapla bir şeyler çıkarmışlar. Adamların birçok 
itirazlarına rağmen Hazine kendilerinden 220 bin üzerinden vergi istemiş ve hattâ 
cezalı vergiler dahi takdir etmişlerdir. Arkadaşlar buna Muhase’bei Umumiye mi 
denir, şeytaniye mi denir? şeklinde ağırlıklı olarak Türk Parasını Koruma Kanunu 
hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Ardından Kurucu Meclis üyesi, Emin Soysal söz aldı, “Bu yorgunluklardan 
sonra hakikaten meseleleri dile getirmek biraz zordur. Muhterem arkadaşlar ben 
başka bir yönden, başka bir açıdan konuşmak istiyorum. Bütçe Komisyonunda Sayın 
Maliye Bakanı bir liste gösterdiler ve izahat verdiler. Konu vergi kaçakçılığı; ve 
Gelir Vergisinin az veya istenilen derecede inkişaf göstermediği ve muayyen bir 
seneden sonra durakladığı... Düşündüm, bizim milletimiz kendi kurduğu Devletin ve 
bu vatanın bekası, milletin istiklâli ve ebediyete kadar devamı için gereken fedakârlığı 
esirgiyecek kıratta bir millet midir? Bu beni düşündürdü. Hayır arkadaşlar, iş öyle 
değil. Maliye Vekilinin de dikkatini bu noktaya çekerim. Bizim milletimiz Devletin 
bekası yönünden hiçbir fedakârlığı esirgiyecek bir millet değildir. Bendeniz İstiklâl 
Harbi sırasında çocuktum. Bunun belgelerini o zaman gördüm. Maraş tek başına 
Fransızlara karşı İstiklâl Savaşını açtı. Kasabalarda kurulan kongrelerde çeteler 
halktan yardım istediği zaman, çete reisleri yardım istediği zaman halk abasını, 
şalvarını, gocuğunu, her şeyini sattı ve verdi. Yeter ki halk bunun hayra matuf 
olacağını, doğru dürüst sarf edileceğine kaani olsun. Arkadaşlarımız vergi 
kaçakçılığından bahsettiler. Vergi kaçakçılığını bir de psikolojik yönden tetkik etmek 
lâzımdır. Vergi yapmak yalnız bir cem, tarh ameliyesi değildir. Bu memleketin, 
milletin ruhudur. Bu millet neden vergi vermiyor? Maliye Vekili hırsızlık ederse, 
Başbakanı kendisine verilen ödenekleri keyfine göre sarf ederse, bir milletin liyakatli 
vekilleri sefahatler içinde gezerse, her şeyini tarumar ederse, Devlet Riyaseti 
makamında bulunan bir adam, milletin istikbali için bin bir zorlukla temin edilmiş 
olan sivil, askerî vasıtalarla seyahat ederek, balık avlarına çıkarsa ve bunları millet 
duyarsa bu millet vergi verir mi? Bu noktaya dikkatinizi çekerim, millet olarak, 
Kurucu Meclis olarak dikkatinizi çekerim. Bir millet bilirse ki, verdiği paraları 
lüzumsuz binalara, verimsiz yerlere, saltanatlı işlere gelişigüzel sarf ediliyor ve bir 
millet bilirse ki, mühendisi, mütaahhidi hırsızlık yapıyor ve bir millet bilirse ki, 
vilâyette valiler suiistimal yapıyor; bu millet kolay kolay size vergi verir mi? İşte 
arkadaşlar bunları halletmek lâzım. Bir Devletin kuruluşunda en mühim unsurlardır 
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biri de bu psikolojik unsurdur. Ama bugün bedbahtların bize getirdiği havanın, 
iklimin içinde bulunuyoruz. Bundan kurtulmamız, milleti kurtarmamız lâzım. 
Bununla milletin mâruz kaldığı psikolojik durumu arz etmek istiyorum. Bu noktadan 
meseleyi düşünerek vergileri artırmak veya yeni vergiler ihdas etmek lâzımdır. Cem, 
tarh meseleleriyle bir milletin içtimai bünyesi terbiye edilemez. Geçen sene bütçede 
sordum. Sukarno geldiği zaman verdiğiniz ziyafette kaç para harcadınız? 875 bin 
lira, diye cevap verdiler. Bu millet misafirperverdir. Ama bu millet 5 - 6 kişilik bir 
ziyafet bahanesiyle Hariciye Vekilinin ve avanelerinin ceplerini doldurmak için saçı 
bitmedik yetimlerin hakkını size kolay, kolay vermez. Bu mesele üzerinde Kurucu 
Meclis olarak eğilmek lâzımdır arkadaşlar. Milletin bu husustaki psikolojisini bilmek 
lâzımdır. Yoksa buraya oturup da dünün Maliye Vekilleri gibi cem, tarh ameliyeleriyle 
uğraşmamız pek salim bir yol değildir arkadaşlar. Bu bahsi böylece huzurunuzu 
selbeder gibi konuştuktan sonra bâzı diğer meselelere geçeceğim. Sayın Maliye 
Vekilimiz geçen de bir vaatte bulundu. Mevcut vergi kanunlarını yeni baştan tetkik 
ettirmek, için bir komisyon kurduğunu ve bu komisyon marifetiyle yalan zamanda 
âdil bir vergi sistemini meydana getireceklerini katî olarak vaat buyurdular. 
Kendilerinden, bundan evvelki konuşmalarımda, ziraî sahada çalışan küçük ve orta 
çiftçilerin vergiye tâbi tutulmadıkları hususunda radyo ile, matbuat ile açıklamada 
bulunmalarını rica etmiştim. Bunların vergiye tâbi olduğu hususu bâzı betbahtlar 
tarafından memlekete yayılmakta ve bâzı huzursuzluklar meydana gelmektedir. 
Bunun önlenmesini ve Milletin Devlete olan emniyet, güven, saygıya kavuşmasını 
bilhassa istirham edeceğim. Bütçemizde birçok kurumlara verilmek üzere yardımlar 
vardır. Bu paralar senelerden beri sarf edilir. Ben bunlar için birçok şeyler düşündüm. 
Hattâ bâzı yerleri gezdim. Bunların sarfı hakkında biraz malûmat edindim. Bu 
paraların çoğu suiistimal edilmektedir. Bir millet mecbur değildir, falan kurum 
kurulmuş başında falan bey efendi var, veya hanım efendi var, ver şu kadar para. 
Böyle şey olmaz arkadaşlar. Maliye Vekili, bu kurumlara verilen paraların kanunlar 
dairesinde, eğer kanunlar kâfi gelmiyorsa, yeterli kanunlar getirerek kontrol etmek 
mecburiyetindedir. Geçenler arz ettiğim gibi, murakabe sistemini iyi kurmamız 
lâzımdır. Osmanlı Devleti mürakabesizlik yüzünden yıkıldı. Kanunî Devrinde bir 
Sadrazam vardı, hırsızlığı sistem haline getirdi. Bir Mahmut Nedim Paşa vardı ve 
Fransa’dan borç para alınır kendisi de yüzde alırdı. Son zamanlarda bu mîllet bu tip 
insanları yeni baştan görür oldu. Şimdi diğer bir noktaya geleceğim, Sayın Maliye 
Vekili, tatlı tatlı gülüşünüz, böyle sempatik bakışınız, mütevazı hareketiniz bana 
güven veriyor. Güveniyorum temizliğinize, asaletinize. Mesele buraya gelince Ziraat 
Bankasının âciz vaziyete düştüğünü ifade etmemeye imkân yok. Temsilci arkadaşlar 
tetkik etsin Ziraat Bankası hiçbir tarafa ziraî plasman verebilecek durumda değildir. 
Parası yoktur. Bunun için ziraatle ilgili kurumlarımız müşkül durumdadırlar. O halde 
ne yapacağız? Yapacağımız şey bankayı ve çiftçilerimizi yalnız bırakmamaktır. 
Asgari bir nispette de olsa bütçeye bu hususta tahsisat konması lâzımdır. Kaldı ki, 
buna ait kanun vardır. Kanunun âmir hükmü vardır. Buna göre bütçenin % 1 e yakın 
miktarı Ziraat Bankasının sermayesine verilir. Siz bu kanunun âmir hükmünü yerine 
getirmemişsiniz. İnkılâp Hükümetinin memlekette tesise çalıştığı zihniyete aykırıdır 
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bu. Bu zihniyet nedir? Kanunları yerine getirmezsin âmir hükümleri yerine 
getirmezsin, Anayasayı çiğnersin, kanun tanımazsın, ve günün birinde Yassıada’ya 
gidersin. 27 Mayıs inkılâbı bir zelzele getirdi. Ben böyle bir zelzelenin gelmiş 
olmasına bayılıyorum. Şimdi Devletin 8 milyar 600 milyonluk bir bütçesi var. Ziraat 
Bankasının 80 küsur milyon liralık bir hissesi vardır. Bankanın sermayesi için bu 
paranın bütçeye konması kanunun âmir hükmüdür. Kanunu âmir hükmü yerine 
gelmeyince, bütçeden ödenmeyince; bütçenin denk gelmesi gayet kolay. Kanunların 
size tahmil ettiği borçların ödenmesi ondan sonra da bütçenin denk olması doğru 
olur. Bu borçlar nereden gelmiştir, kimler yapmıştır? Bunları yapanlar hesaplarını 
veriyorlar. Japonya seyahatini kaç kişi yaptı, neye mal oldu, diye sordum. Hariciye 
Vekilinden, parayı bildiremedi. İspanya’ya kaç bavulla gittin? Dönerken 96 bavulla 
dönmüştünüz. Hem niye gittiniz, diye sorduğum zaman sualime cevap vermedi. 
Arkadaşlar, kanunsuzluk o kadar hâkim idi ki, biz kanunsuzlukları sayıp da meydana 
koymaktan âciz kaldık, çünkü peşinden yetişemiyorduk. Niçin yaptık ihtilâli? 
Köylüsü ile, kentlisiyle, talebesiyle, profesörü ile topyekûn bir ihtilâl, hem de meşru 
bir ihtilâl. Lâalettayin, uydurma, bir yerden kalkıp yürüyün şeklinde bir ihtilâl değil. 
Anayasaya uygun bir ihtilâl Devlet tehlikeye düşünce yapılan bir ihtilâl. 34 üncü 
madde, dahiyane bir fikir; bayılıyorum. 34 üncü maddeyi koyan zekâya. Şimdi 
mesele böyle. Kanunların tatbik edilmediği yerde Cumhuriyet yoktur, arkadaşlar. 
Kanunların âmir hükümlerinin yerine getirilmediği yerde demokrasi yoktur. 
Kanunların âmir hükümlerinin ruh ve mânasiyle tatbik edilmediği memlekette 
tarafsız idare yoktur. Biz, vaktiyle sabık başvekilden çok tarafsızlık nutukları 
dinledik. Ama tamamen aksi tatbikatı gördük ve yaşadık. Valilerden çok tarafsız 
sözler işittik, fakat hep tek taraflı ve partizan tatbikat gördük. Benim Atatürk devrinde 
ezberlediğim bir lâf çok hoşuma gider. «Çobandan reisicumhura kadar herkes kanuna 
saygı gösterir ve kanundan korkar» Evet o zamanlar çobandan reisicumhura kadar 
herkes kanundan korkar ve kanuna saygı gösterirdi. 10 seneden beri kanun değil, 
Anayasa bile çiğnendi de hiçbir şey olmadı. Allah’a şükür millet uyandı da bu 
günlere kavuştuk. Mademki kanun vardır, o halde Ziraat Bankasına parayı koy 
Maliye Vekili. Senden isterim bunu. Para yok, çare nedir, diyeceksin. Hani geçmişteki 
yatırımlar var ya; o yatırımlardan al, buradan 80 milyonu buraya koy ki, küçük ve 
orta çiftçiler bu suretle krediye kavuşsun. Feridun Ergin, nutkunda dedi ki; memur 
maaşlarını artırırsak piyasada hareket olur. Öyle ise bu 80 milyonu bankaya ver, 
küçük ve orta çiftçilerin, müstahsilin sahasında da hareket olsun. (Gülüşmeler, 
alkışlar) Sözlerimi burada bitirirken bilhassa şunu tekrar rica edeceğim. Çünkü, 
hayatî bir meseledir. Küçük ve orta çiftçimizi kredisiz bırakamayız. Bütçe 
Encümeninden rica ediyorum, yatırımlar faslından alın, 80 milyon lirayı buraya 
koyun. Bedbahtların ırzına geçtiği Ziraat Bankasını, kutsal milletin kutsal bankasını 
böylece bir defa daha millete çok hayırlı işler yapacak duruma getirelim. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. diyerek görüşlerini dile getirdi.

Daha sonra Bütçe Encümeni Ferid Melen kürsüye gelerek yapılan eleştirileri 
cevaplamak üzere kürsüye geldi. “Çok muhterem arkadaşlarım; Sayın Emin Soysal 
arkadaşımız çok ehemmiyetli bir noktaya temas ettiği için, verdiği izahat arasında 
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kanunların emirlerinin yerine getirilmediğini ileri sürdüğü için, yanlış bir intiba 
hâsıl olmaması bakımından lüzumunu hissetmiş bulunuyorum. Ziraat Bankasına ait 
Kanunla her yıl % 1 nispetinde buraya bütçeden para ayırmak lâzımdır. Daha başka 
bâzı kanunlarda da bu nevi külfetler tahmil edilmiştir. Orman Kanununda, başka 
bir kanunda da mevcuttur. Muhterem arkadaşlarım, kanunların istikbale muzaf ve 
gelecek meclisleri bağlayıcı bu nevi hükümleri maalesef işliyemiyor. Çünkü, vâzıı 
kanunun o tarihte çok ehemmiyet verdiği bu mevzu ileriki tarihlerde ya ehemmiyetini 
kaybediyor, veya imkânlar bu hükmün yerine getirilmesine müsait olmuyor. Bu 
sebeplerle yerine getirilemiyor. Bu zaman zaman vukubulmaktadır. Burada kanun 
ihmal edilmiş değildir. Kanunun hükmü bütçeye konulan diğer bir hükümle tehir 
edilmiştir. Bu hükümle Bütçe Encümeni huzurunuza gelmiştir. Tasvip buyurduğunuz 
takdirde bu seneki tatbikatın tehirine siz mezuniyet vereceksiniz. Bütçe Encümeni 
bu sebeple kendisine düşen vazifeyi yerine getirmiştir. Bu sayede de Yassıada’ya 
gitmekten kendini kurtaracaktır.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Sayın Kadircan Kaflı söz alarak, “Muhterem arkadaşlarım, 
ben maliyeci olmadığım için bütçenin umumî durumu hakkında konuşmıyacağım 
Yalnız bir yardım mevzuu üzerinde duracağım. Çünkü bunu biliyorum. Bütçe 
kanunu tasarısının giderler kısmının 102 nci sayfasında bulunan 632 nci fasılda 
«Göçmenlere Yardım Derneği Genel Merkezine » diye 20 bin liralık bir yardım 
vardır. Emin Soysal arkadaşımızın teklif ettiği gibi, bu yardımlar toptan kalkarsa, 
bir sözüm yoktur. Fakat kalkmazsa, benim de bir söyliyeceğim vardır, bunun 
tashihini rica edeceğim. Göçmenlere Yardım Derneği 1949 senesinde kurulmuş ve 
umumî menfaatlere yardım dernekleri arasına girmiştir. Diğer 8 dernekle birlikte 
Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonuna iltihak etmiştir. Bu Federasyon 
üyeleri arasında Azerbaycan Yardım Derneği, Batı - Trakya Göçmenleri Yardım 
Derneği, Sosyal Yardım Derneği, Göçmenlere Yardım Derneği, bahse konu ettiğim 
Kırım Türkleri Yardımlaşma Cemiyeti ve saire gibi dernekler vardır. Bunların hepsi 
Göçmenlere Yardım Derneğidir. Fakat Türk Göçmen ve Mülteci Derneğine yardım 
yapılırsa, bundan bütün dernekler faydalanacaktır. Bugünkü durumda 8 çocuklu 
bir babaya yapılacak yardımın tümünü çocuklardan birine yapmış durumdayız. Bu 
yardımı bu 8 çocuğun babasına yapalım da adalete uygun şekilde çocuklarına taksim 
etsin. Bu hususta bir önergeyi Başkanlığa sunuyorum. Hürmetle selâmlarım.” Dedi. 

Kurucu Meclis üyesi Oktay Ekşi söz aldı konuşmasında “Efendim, ben Maliye 
Bakanlığı bütçesi üzerinde bir noktaya temas etmek için huzurunuzu işgal ettim. 
Bendenize dilekçe ile bildirilen bir hususu arz edeceğim. Erzurum’da orta öğretim 
öğrencisi 800 kadar genç Erzurum’da Atatürk’ün heykeli bulunmamasından 
üzülmüşler ve bu işi ele almışlar ve 800 imzalı bir dilekçeyi bendenize muhatabolarak, 
göndermişlerdir. Şunu da arz edeyim ki, şimdi bu hususu yüksek huzurunuza intikal 
ettirmekten maksadım şudur. Maliye Bakanlığı bütçesinde 401 milyon 990 bin 
liralık yardım faslı vardır. Bu 401 milyon 990 bin liralık yardım faslı içinde; Yüksek 
Meclis eğer lütfedip esirgemezse, Büyük Atatürk’ün bir heykelinin yapılabilmesi 
için Erzurum Belediyesine 100 bin liralık bir yardım tahsisatının aktarılmasını arz ve 
teklif etmek niyetindeyim. Ancak Tüzük hükümlerine göre 30 Temsilci üyenin imzası 
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lâzımdır. Muhterem Millî Birlik Üyesinin imzasının bu teklif altında yer alması 
lâzımdır. Tüzük bunu âmirdir. Bu dilekçenin geç intikal etmiş olması yüzünden, 
teklif üzerindeki imzalar henüz tamam değildir. Yüksek Huzurlarınızda meseleyi 
kısa hatlariyle arz ettim. Eğer lütfeder esirgemezseniz, Maliye Bakanlığı bütçesinin 
491 numaralı «Bina ve arazi tahriri her türlü giderler» bölümünde 8 milyon lira bir 
tahsisat vardır. Bunun 7 milyon 900 bin liraya indirilmesi suretiyle bu mevzua da 
bir tahsisat ayrılması imkânı var mı? Bu hususta bir teklif yapıyorum imza koymak 
istiyen sayın üyelerin bunu imzalamalarını istirham ediyorum.” Dedi.

Daha sonra Bakanlar Kurulu adına Maliye Bakanı Kemal Kurdaş kürsüye 
gelerek “Muhterem arkadaşlarım iki gün içinde huzurunuza iki defa çıkmak talihine 
erişmiş bulunuyorum. Bu vesile ile muhterem arkadaşlarımın sorularına kısaca 
cevap arz etmek için kıymetli zamanınızı işgal ettiğim için özür dilerim. Muhtelif 
suallerin çok büyük bir kısmı vergi mevzuu üzerine toplanmış bulunuyor. Bu 
mevzudaki Hükümetinizin umumi görüşünü bütçenin Yüksek Heyetinize takdimi 
vesilesiyle daha evvel açıklamış bulunuyorum. Hükümetiniz modern bir devletin 
ihtiyaçlarına yeter derecede cevap verebilmek ve Sosyal Adaleti memleketimizde 
kabil olduğu kadar daha sağlam temellere istinadettirmek için vergi sistemimizi, 
bütün vergiler dâhil olmak üzere, son değişiklikleri de içine almak suretiyle, tetkikten 
geçirilmesine karar vermiş bulunuyoruz. Esasen tatbikatta her yıl bir tetkikin 
yapılması zaruridir. Bugün modern devletler, iktisadî ve içtimaî politikasına 
istinadettiği için, vergilerin zamanın icaplarına devamlı şekilde uydurulmasını zaruri 
buluyorlar. İçinde bulunduğumuz şartlar muvacehesinde böyle bir tetkikin 
yapılmasında müstaceliyet kesbetmiş bulunmaktadır. Vergiler, istihsal ve yatırımlarla, 
teşekküllerin rantabl bir istikamette çalışmalarını temin etmek amaciyle, tadil 
edilmek üzere ele alınmış bulunmaktadır. Varidat bütçesini konuşurken aynı mevzua 
dönmüş olacağız. Daha teferruatlı olarak arz ederim. Muhtelif vergi mevzuları 
üzerinde teferruatlı olarak işarette bulunan arkadaşlara ayrı ayrı cevap vermeye 
lüzum olmadığına kaaniyim. Bunun teferruatına inmeye lüzum yoktur. Çünkü teşkil 
ettiğimiz İhtisas Komisyonunun da fikirler, alâkalı görüşler ihtiyaçlar, şikâyetler 
nazarı itibara alındıktan sonra münakaşa edilmesinin daha faydalı ve verimli 
olacağına kaaniyim. Karşılıklı ve umumî fikir mübadelesinde, konuşmalarımızda, 
bu dertlere burada teknik çare bulunabileceğine kaani değilim. Komisyon 
çalışmalarını beklemek favdalı olacaktır. Birkaç konuşmaya, benim inancım ve 
arzuma rağmen cevap vermeye mecbur oldum. Bunlardan birisi Sayın Emin Soysal 
arkadaşımızın istatistikler mevzuunda İsrarlı ve heyecanlı beyanlarıdır. Bu noktanın 
vuzuha kavuşmasında fayda vardır. İstatistikler, bizim Gelir Vergimizin son 10 yılda 
arzu edilen verime kavuşamadığını göstermektedir. Son 10 yıl içinde ortalama 
beyannameye tâbi Gelir Vergisi mükelleflerinin yüzde kırkı 2 500 den aşağı, yani 
ayda 210 liradan aşağı gelir beyan etmiş oluyorlar, ilâve yüzde 30 u da 7 500 - 2 500 
arasında beyanda bulunmuşlardır. Aşağı yukarı yüzde 70 i 7 500 den aşağı gelir 
beyan etmişlerdir. Bu sistemin arzu edilen kıvama gelemediğini bu neticeler 
göstermektedir, istatistik, istatistiktir. Bir vakıayı tesbit etmektedir. Yalnız sebepler 
mevzuunda hakikaten düşünülmek gerekir. Kıymetli arkadaşımız bu mevzuda eski 
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idarenin suiistimale müptelâ çete elinde bulunması sebebiyle vatandaşımızın vergi 
vermekten çekindiğini ileri sürdüler. Maliye Bakanından Reisicumhuruna kadar 
suiistimale boğulmuş bir idareye karşı vatandaşın bir reaksiyona girişmesi tabiîdir. 
Bunu bir âmil olarak kabul edebilirim. Vatandaşlarımız böyle bir hisse bağlı kalarak 
Devlete karşı vazifelerini yapacaklarına inanıyorum. Bunun dışında diğer sebepler 
de var. Vergi sistemimizin kaçakçılığa açık olması ve Millî Korunma Kanununun 
çıkarılmış olması gibi sebeplerle vergi sistemimiz verimsiz hale gelmiştir. Bu 
sistemin ıslâhına lüzum vardır. Bu yapılmadıkça modern devletlerin sosyal adaleti 
temin etmiş olarak büyük masraflar ihtiyarına cevap verecek bir menabie sahibolmıya 
imkân yoktur. Bu bakımdan ihtiyaçlarını temin etmesi lâzımdır. Bu tahmin kuru 
lâflarla istatistikçinin tek taraflı rakamlarına dayanan bir tahmin değildir. Bu 
mevzuun heyecanlı bir şekilde deşilmesinden politika bakımından bir faydası 
olacağını ben tahmin etmiyorum. Bu mevzu soğukkanlılıkla, ilmi ve memleketin en 
büyük ihtiyaçlarına göre bu mevzuu tetkik etmek için, mesele, fevkalâde yüksek 
seviyeli mütehassıslardan kurulu bir Komiteye tevdi olunmuştur. Bekliyelim 
bakalım, ne netice getirecekler. Vergi mevzuunda, diğer hususlara müsaadenirde 
gelir bütçesinin müzakeresi sırasında etraflıca temas ederiz. Ziraî kazancın büyük bir 
vatandaş kütlesini ele almadığı yolundaki beyanlara iştirak ediyorum. Lüzumlu 
tetkikleri bir kere daha ele alacağız. Her vesile ile bunu tekrarlıyorum. Tabiî şu ciheti 
arz etmeyi faydalı görüyorum. Bu ziraî kazançlar mevzuunu etraflı bir şekilde 
tetkikten geçirmek bakımından, bahsettiğim Komitede ciddî bir tetkikten geçirtmek 
kararındayız. Bu Komitenin ihtisasına ben şahsan Maliye Vekili olarak kaani 
bulunuyorum. Çiftçilerimiz içinden seçilmiş bir mümessil bu Komite içinde 
bulunacaktır. Bu bakımdan kıymetli arkadaşlarımdan yardımlarını rica ediyorum. 
Bize hakikaten ziraî sektör ihtiyaçları üzerinde en katî malûmatı verecek, reaksiyonları 
ve şikâyetleri getirecek bu mümessilde pek yakında bu Komiteye katılmış olacaktır. 
Zannediyorum, bu mümessili bugün yarın seçmiş olacaklar, faaliyeti de zaten devam 
etmektedir. Bakanlık mütehassısları bunu da hassasiyetle tetkik etmektedirler. 
Konuşmaların pek büyük bir kısmı maaşlar mevzuuna temas ediyor. Bunu da yarın 
müsaadenizle daha etraflıca müzakere etmek imkânına sahibolacaktır. Bir 
arkadaşımız cemiyetlere yapılan yardımların suiistimal edildiğine veyahut 
edilebileceğine dikkatimi çektiler. Maliye Bakanlığı, hesap uzmanları ve Maliye 
Teftiş Heyeti gibi çok yüksek seviyeli iki büyük heyete sahiptir. Bu heyetlere itimat 
buyurmanızı rica ederim. Devletin bir lirasının dahi hakikî maksadı dışında sarf 
edilmemesi için gayet titizlikle hareket ediyoruz. Edeceğiz. Her bir lirasını sonuna 
kadar takibedeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmamasını bilhassa rica ediyorum. 
Ziraat Bankası mevzuunda yine biraz heyecanlı bir konuşmaya şahidoldum. 
Memleket ekonomimizin büyük bir kısmı, millî istihsalatımıza, ziraate 
istinadetmektedir. Ziraatle meşgul olanların ücret ve kredi mekanizmasına şiddetli 
ihtiyacı vardır. Bütçeyi takdim ederken de arz ettiğim gibi, Hükümetiniz, Ziraat 
Bankasının yeni esaslar içinde imkânlarının artırılması düşünce ve kararındadır. 
Yalnız şu ciheti açıklamakta fayda görüyorum. Millî Birlik Hükümeti 128 sayılı 
Kanunla büyük bir çiftçi kitlesinin Ziraat Bankasına olan borcunu uzun vadeli 
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taksitlere bağlamıştır. Bu haddizatında yeni kredi imkânları temin etmek üzere  
Ziraat Bankasına ödenmesi lâzım gelen borçların ödenmemesi, bir mânada zirai 
sektöre bir  imkân sağlamış olmasıdır. Ziraat Bankası hakkında mütalâa arz ederken 
bu noktanın gözden kaçırılmaması lâzımdır. Diğer taraftan muhtaç çiftçilerin Maliye  
Bakanlığına, olan borçlarının bir taksite bağlanmasına dair olan kanun tasarısı her 
halde Kurucu Meclise gelmiş bulunmaktadır. Bu da, zirai sektörden bu kadar paranın 
alınmayarak geri bırakılması demektir. Diğer taraftan 1961 bütçelinin umumî 
karakterinin zirai sektöre verdiği pek büyük ehemmiyeti belirtmeyi Yüksek 
Meclisiniz huzurunda faydalı görüyorum. Bu bütçe, zirai sektörün memleket 
ekonomisinin temeli olduğu iddialarını sözde bırakmamıştır. Onları ferahlatıcı bir 
şekilde memnun edecek tahsisat bütçeye konulmuştur. Bu bakımdan zirai sektöre 
inkılâp Hükümetinin verdiği ehemmiyetin ne kadar büyük olduğunu ifade eder. 
Bunun yanında arz ettiğim gibi, Ziraat Bankasının imkânlarının artırılması 
mevzuunda çok hassasiyetle duruyoruz. Diğer taraftan bir kanun getirilmiştir, hukukî 
bir mevzudur, bu hususta muhterem Meclis karar verecektir. Efendim bir arkadaşımız 
Türk parasının kıymetini korumaya dair Kanunun tatbikatında görülen bâzı 
aksaklıklara işaret ettiler, hakları var. Bu kanun ve bu kanuna istinaden Türkiye’de 
tesis edilmiş olan Kambiyo Müessesesi birtakım kontrollere boğulmuş durumdadır. 
Bunların iktisadî ihtiyaçlara ve aklı selimin icaplarına uydurmakta çok büyük fayda 
bulunduğuna inanmaktayız. İlk fırsatta kambiyo sistemimizin ıslahı cihetine 
gideceğiz. Bütçeyi takdim konuşmamda kambiyo sistemimizin birtakım kontrollere 
boğulduğunu ifade etmiştim.  Şimdi bu derdi İnkılâp Hükümetiniz teşhis etmiş 
olduğunu Yüksek Heyetinize tekrardan arz etmek isterim.  Efendim; bir arkadaşımız 
6 - 7 Eylül hâdiselerinin akisleri üzerinde durdular. Bu vesile ile vergi tatbikatında 
birtakım hussuların  Temyiz Komisyonu tarafından reddedilmiş olduğunu ifade 
ettiler. Hâdisenin aslını kısaca şöyle izah edelim. 6 - 7 Eylül hâdiselerinden  sonra 
mükellefler kendi takdirlerine göre beyanname verdiler. Fakat bilâhara çıkan hususî 
bir kanunla vukuf heyetleri tâyin edildi ve her mükellefin zararı kendi vesikası, 
defteri ve kayıtlarına göre tesbit edildi. Bu tesbit edilen zarar miktarlarına göre 
Maliye Vekâleti gelir beyannamelerinde bu tesbit edilecek zararı göstermelerini 
kabul etmedi. Bu ehlivukuf heyetince tesbit edilen zararlarda hakikata uymamazlık 
olması hali mevcudolabilir. Bu teşekkül eden vukuf heyetlerinin hukukî kaidelere 
bağlı olarak ve samimî davranışlarına kaaniiz. Temyiz komisyonları mükelleflerin 
itirazlarını reddetmiş bulunmaktadır. Temyiz komisyonunca zararların bir vukuf 
heyeti tarafından tesbit edildiğini binaenaleyh bir tek kişi tarafından tesbit edilmiş 
olan bu zararlar dışında, mükelleflerin kendi görüşlerine göre daha evvel bir zarar 
olmasının vâridolmıyacağını ileri sürmüştür. Bu bir tekliftir. Fakat huzurunuzda arz 
edeyim ki bunun aslı bu mihver etrafında olmuştur. Hasan Tez arkadaşımız; Halk 
Bankasının kredi tevziatında küçük esnafların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
hareket etmesini ve kendisine bütçeden tahsis edilen büyük kedileri, bir kaç kişi 
arasında dağıtmayıp daha geniş bir kütleye tevziinin faydalı olacağını ifade 
buyurdular. Ben kendilerine iştirak ediyorum. Halk Bankası, bugüne kadar çeşitli 
meselelerde, Maliye Teftiş Heyetine mensup uzman arkadaşlar tarafından etraflı bir 



224

şekilde tetkika tâbi tutulmuştur. Fakat kredi tahsisinde, daha geniş bir kütleyi istifade 
ettirmeyi hedef tutan bir yeni tutumun faydalı olacağına ben de kaaniyim, ayrıca 
tekrar müfettişleri göndererek bir kere daha gözden geçirelim. Bu bankaya bütçeden 
temin edilen menabiin geniş bir vatandaş kütlesinin istifadesine arzında hepimizin 
menfaati vardır. Diğer suallerin büyük bir kısmı maaş mevzuuna ve Usul Kanunundaki 
hususlara taallûk etmektedir. Bunların her birini daha evvel teşkil edildiğini ifade 
ettiğimiz Komisyonun ıttılaına, nazarı dikkatine arz edeceğim. Esnaf muaflıkları 
mevzuunda komisyonların icabeden hassasiyeti göstereceğine eminim. Ankara 
Belediyesinin durumu diğer belediyeler arasında ayrıca tetkik edilmektedir. Bu 
seneki bütçeden 30 milyon lira tahsisat ayrılmıştır. Bunun 20 milyon lirası şehrin su 
ihtiyaçları için, 8 - 10 milyon lirası da sair ihtîyaçlara tahsis olunmuştur. Belediyelerin 
ve özel idarelerin içinde bulundukları malî müşküllerin dikkatle tetkikine ve 
zamanımızın büyük bir kısmını buraya ayırmaya ihtiyaç bulunduğuna inanıyoruz. 
Bu mevzu üzerinde hassasiyetle duracağız. Efendim son bir noktayı da arz edeyim. 
Avrupa’ya gönderilen Maliye Vekâleti mensuplarına döviz tahsisinde farklı muamele 
yapıldığı ve kanunun dışına çıkıldığı hususudur. Avrupa’ya giden Maliye Vekâleti 
mensupları muayyen bir kararnameye göre harcırah almaktadırlar. Bunun dışında 
kendilerine hususi bir muamele yapıldığına kaani değilim. Bütün harcırahları normal 
bir kanunun icabına göre tâyin edildiğinden bu hudutlar dairesinde harcırahlarını 
aldıklarına, kaaniim. Eğer bana, bu hususta bildikleri bir şey varsa, hususî olarak 
bildirilirse memnun olurum ve tetkik ettiririm. Mâruzâtım bundan ibarettir. Vakit de 
bir hayli geçmiş oluyor, hürmetlerimle.” Sözleriyle eleştirileri yanıtladı.

Ardından Kurucu Meclis üyesi Halil Özmen söz alarak, “Muhterem arkadaşlar 
vaktinizi almıyacağım; çok muhterem Maliye Vekilinden bir noktayı rica edeceğim. 
Efendim Maliye Vekilimizin ciddî konuşmaları ve kendisinin nasiyei hali ve bu bütçe 
üzerindeki vukufu, bize cidden çok büyük şeyler kazandırdı. Kendisine bu bakımdan 
teşekkür ederim. Yalnız arkadaşla, her zaman söylediğim gibi, bir hakikati şu 
kürsüde söylemeden geçemiyeceğim. Arkadaşımdan da bilhassa istirham ediyorum 
önümüzde Anayasa ve Seçim Kanunu gibi bu memleketin ve rejimin neticelerini 
bize bağışlıyacak kanunlar var. Halbuki arkadaşımız bir komisyon kurulduğunu 
ve evvelce çıkarılan kanunların birer birer tetkik edileceğini bize vâdediyor. 
Ben bunlara inanıyor ve biraz evvelki sözlerine de itimat ediyorum. Muhterem 
arkadaşlar; dün Adalet Bakanlığı bütçesinin müzakeresi sırasında bir husus 
arkadaşlarımızın gözlerinden kaçmamıştır. Fakat Adalet Bakanı burada konuşurken 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 10 
seneden beri komisyonda tetkikte bulunduğunu ve tamamlanmak üzere olduğunu 
ifade etti. Şimdi Seçim Kanunu ve Anayasa Kanunu çok mühim olduğuna göre ve 
biz bunlarla meşgul olacağımıza nazaran bu mevzu üzerine parmağınızı koyun. 
Artık bu kanunlar gelecekse çabuk gelsin. Doğru ve dürüst olarak, ben bir avukat 
olarak üç sene evvel götürü usulü kabul etmiştim. Devletin benden istediği vergiyi 
seve seve vermekteyim. Şimdi deftere tâbi tutulmaktayız. Son çıkan kanunlarla 
bilhassa, serbest meslek erbabı olarak çalışan benim gibi arkadaşlara daha çok 
zorlayıcı hükümler kabul ediyorsunuz. Sabahleyin yazıhanemi açtığım zaman ilk 
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evvelâ bugün hangi masrafları yapacağımı düşünmem icabedecektir. Kâtibe kaç 
kuruş vereceğim, gelen müşteriye ne kadar kahve ve çay parası ödiyeceğim. Ankara 
mahkemelerinde nerelere gideceğim. Beypazarı, Çubuk mahkemelerine gitmek 
icabettiğinde taksi, kamyon ve otobüs paralarını nasıl vereceğim. Bir avukatın 
vazifesine zamanında yetişmesi en büyük emelidir. İcabederse kamyona, otobüse, 
ata binerek vazifesine zamanında yetişmeye çalışır. Çok rica ederim arkadaşlar ben 
ve benim gibi serbest meslek sahibi olan arkadaşlara bu kadar zahmet yapmakta ne 
mâna vardır. Bizleri yanlış yollara sevk etmeyiniz, rica edeyim. Çünkü bir günlük 
masraflarını hesaplamak bakımından size yalan söyliyeceğim, taksi parasını 50 lira. 
verdiğim halde 150 - 250 lira göstereceğim, umumî masrafım 150 - 200 olduğu 
halde 300 göstermeye çalışacağım. Halbuki her sene Gelir sistemi üzerinden Maliye 
benden kazancının % 30 unu alıyor. Her zaman verdiğimden çok az vergi vereceğim. 
5 000 lira veriyorsam bu sisteme göre 2 000 lira vereceğim. (Niçin böyle olsun, 
ver efendim sesleri) Bâzı jönlerden mükellefler kaçmak imkânını düşünecektir. Bu 
bakımdan, bir an evvel buna dair kolaylıkları temin etmesi bakımından Sayın Maliye 
Vekilimize bir temenni olarak rica edeceğim. Buna dair kanunlar çabuk gelsin ve 
şu şerefli Kurucu Meclisin de bu kanunları kabul etmesi en büyük vazifesi olsun 
arkadaşlar. Yüksek Meclisinize bu hakikatleri arz ediyorum, arkadaşlar. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım.” Diyerek görüşlerini açıkladı.

 Bütçe Encümeni adına Sayın Ferid Melen söz aldı ve “Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Kadircan Kaflı arkadaşımızın arzusunu encümen tetkik etti, maalesef yerine 
getirmeye imkân bulamadı. Sebebi Türk Göçmenleri ve Mültecileri Federasyonu 
hakkında yeter malûmat elde edilememiştir. Bu cemiyete bağlı bâzı teşekküller 
vardır. Ama bunların en mühimi bütçeden yardım gören Göçmenlere Yardım 
Derneğidir. Bu Dernek tahsisat almaktadır. İzin verirseniz bunu gelecek seneye talik 
edelim o zaman Hükümete müracaat etsinler, Hükümet bunu tetkik etsin, icabını 
yapsın.” Dedi.

Ardından Hükümet adına Şahap Kocatopçu söz aldı, “Muhterem arkadaşlarım, 
bu hususta telif edici bir teklif arz etmek istiyorum. Tensip buyurursanız bölümün 
ismini çeşitli Göçmen derneklerine yardım şekline ifrağ edelim. Bu derneklerin 
tesbiti Bakanlar Kurulundan çıksın.” Diyerek hükümetin konu üzerindeki teklifini 
sundu.

Kurucu Meclis üyesi Mehmet Hazer, “Muhterem arkadaşlarım, Maliye 
Bakanlığı bütçesi ile alâkalı gördüğüm bir mevzuu arz etmek istiyorum. Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bir maddesine göre bu sandık memurlara 
ikrazat yapmaktadır. Bunun bir limiti tesbit edilmiştir. Fakat bu limit ihtiyaca 
cevap vermemektedir. Bu sandığın tesis maksadına uygun olan bu ikraz fonu 
limitinin genişletilmesi lazımgelmektedir. Çünkü bu para sağlam bir yere tahsis 
edilmekte ve kolayca tahsil edilmektedir. Başka bankalardan istikraz yapamıyan 
memurların birtakım karaborsacıların, muhtekirlerin eline düşmesini önlemektedir. 
Bu itibarla Emekli Sandığının elinde imkânlar mevcuttur. Bu bir kanunî hükümdür 
ve bir ihtiyaç karşılığıdır. Bu limitin biraz genişletilmesi suretiyle memurun kendi 
sandığından kendisine daha uzun vadeli ve hiç olmazsa dört beş maaş nispetinde 
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bir istikraz temin edebilmesi imkânlarının kendisine sağlanması için bu konuşmamı 
yapmış bulunuyorum. Huzurunuzu işgal ettiğim için özür dilerim.” Diyerek Emekli 
Sandığından para almak isteyen memurların bu haklarının artırılmasını istedi.

Bütçenin tümü hakkında başka söz istiyen olmadığından, Fasılların okunmasına 
başlandı: B. Lira Birinci kısım - ödenek ve benzeri özlük haklar 101 Bakan ödeneği 
12 000 İkinci kısmı - Personel giderleri I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 89 368 
200 202 Ücretler 15 788 200 203 Geçici hizmetliler ücreti 773 800 II - Başka haklar 
206 1178 ve 5498 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 3 107 000 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı 5 000 209 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 6 690 000 
210 Temsil ödeneği 4 200 211 Makina servisinde mesai saati dışında çalıştırılacaklara 
verilecek ücret . 25 000 218 4910 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 1 564 000 220 6995 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat 817 800 
Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 301 Merkez daireleri büro giderleri 850 000 302 
Vilâyetler büro giderleri 3 170 000 303 Basılı kâğıt ve defterler 3 000 000 304 Posta, 
telgraf ve telefon ücret ve giderleri 3 595 000 305 Vilâyetler kira bedeli 618 000 
B. 806 307 308 309 310 B : Giyecekler Harcırahlar 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve harcırahları Taşıt giderleri Dış teşkilât giderleri 4 22.2 
Lira 106 0C0 10 200 000 720 000 30. 500 527 ‘230 .1961 B. 479 488 401 403 407 
408 417 418 419 420 422 423 424 446 447 450 451 452 453 456 476 Dördüncü kısmı 
Daire hizmetleri Matbaa giderleri Temsil giderleri Muhasebei Umumiye Kanununun 
48 inci maddesini ilgilendiren giderler Komisyonlar huzur ücretleri Vergi tahsil 
giderleri Hazine muameleleri giderleri Millî mülkler muameiek’ri giderleri 4353 
sayılı Kanunun İkinci maddesinin gerektirdiği giderler 3242, 5254 ve 6182 sayılı 
kananlar gereğince tohumluk işleri için T. C. Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler 
5420, 5826 ve 6093 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler karşılığı Devlet 
binalarının yangına karşı emniyeti ve yangından korunma giderleri 6085 sayılı 
Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı 7426 sayılı Kanunun 87 
nci maddesi gereğince sivil müdafaa fonu karşılığı Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek burslar Yayın giderleri Staj giderleri Milletlerarası 
münasebeti gerektirdiği giderler Düşünülemiyen giderler Kurs ve okullar genel 
giderleri 1 450 000 90 000 20 ,000 000 925 000 1 060 000 19 728 348 1 560 000 
764 000 400 000 200 000 100 000 000 241 475 405 000 900 000 000 038 000 100 
000 1 200 000 489 490 491 492 498 O : 3 Muhasebe makinalarının her türlü bakım 
giderleri Hazineye bağışlanan ziynet eşyasiyle Hazinede mevcut kıymetli ayniyatın 
değerlendirilmesi için bilirkişi ücret ve her çeşit giderleri 4.8.1958 tarihinden önce 
nıer’i kanun ve kararnameler hükümleri dairesinde yabancı memleketlere tahsil veya 
staj için gitmiş olanların geri kalan normal tahsil ve staj devreleriyle ilgili mûtat 
döviz istihkaklarına ait kur farkları 223 sayılı Kanun gereğince verilecek tasarruf 
bonolariyle ilgili her çeşit giderler Bina ve arazi tahriri ile ilgili her türlü giderler 
(Bu tahsisatı ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) Kıbrıs’a yapılan 
500 bin sterlinlik yardım için Türkiye İş Bankasına ödenecek faiz Burslara yapılan 
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zamlar karşılığı (Bu Ödeneği bakanlık ve dairelerle katma bütçeli idarelerin ilgili 
tertiplerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir) Beşinci kısım 501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları Borçlar Lira 80 000 10 000 000 000 1 000 000 8 000 000 278 
526 805 000 400 000 210 000 Altıncı kısım - Yardımlar Mulhalk bütçeli idarelerle 
öze idare ve belediyelere 60İ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne 
yardım 11 325 000 

BAŞKAN — 601 inci bölümle ilgili komisyon başkanlığından gelmiş bir 
rapor var okutuyorum. 22.2.1961 Kurucu Meclis Başkanlığına Umumî bütçenin 
komisyonumuzda kabulünden sonra tetkik edilen katma bütçelerin câri masrafları 
ile yatırımları arasında yapılan ödenek nakillerinden dolayı Maliye Bakanlığının 
katma bütçeli idarelerin câri masraflariyle yatırımları için yaptığı yardım makamları 
arasında değişiklik husule gelmiştir. Umumî bütçeden ayrılan yardım miktarı 
aynen muhafaza edilmek suretiyle yapılan değişiklik gereğince Maliye Bakanlığı- 
bütçesinde de ilişik liste veçhile tashihine- mütaallik raporumuz Kurucu Meclise 
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. Başkan Başkanvekili Kuytak Fikret, 
Doğan Avni Sözcü Dr. Engin Feridun Sekreter Başer Adnan Ödeneğin çeşidi Sekreter 
Müezzinoğlu Ziya Üye Feyzioğlu Cedî Üye Kaplian Kadri Üye Karavelioğlu Kâmil 
Üye Oğuz Ahmet Üye Özgür Selahattin Üye Özkol Mazhar ‘Üye Ersü Vehbi Üye 
Gürsoytrak Suphi Üye Karaman Suphi, Üye Melen Ferid Üye Tunçkanat Haydar Üye 
Özkava M. Şükran Üye Yıldız Ahmet Maliye Bakanlığı (A/i) 602 Ege Üniversitesine, 
Yardım 605 Ankara Üniversitesine yardım 607 İstanbul Teknik Üniversitesine 
vardım Üye Zamangil Cahit Bütçedeki ödenek 16 385 999 47 798 999 26 310 749 
Tadilen kabul olunan ödenek 16 050 999 47 398 999 26 010 749 Maliye Bakanlığı 
(A/2) 741 Yatırımlar için İstanbul Teknik Üniversitesine 743 Yatırımlar için Ankara 
Üniversitesine 797 Yatırımlar için Ege Üniversitesine 

BAŞKAN — Bunların sırası gelince maddeleri tekrar arz edilecektir. Bunlar 
hakkında biraz önce encümen raporu okundu. 602 Ege Üniversitesine yardım 16 
050 999 603 Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne yardım 2 204 999 604 Vakıflar 
Umum Müdürlüğüne yardım 4 868 000 605 Ankara Üniversitesine yardım 47 398 999 
606 İstanbul Üniversitesine yardım 44 705 000 607 İstanbul Teknik Üniversitesine 
yardım 25 010 749 608 6987 sayılı Kanun gereğince Petrol Dairesine yardım 906 
548 B. 609 611 612 613 614 615 6 393 250 3 807 000 5 030 000 5539 sayılı Kanunun 
20 nci maddesi gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne yapılacak ödemeler 
6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler 
6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince belediyelere yapılacak ödemeler 
6085 sayılı Kanun gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler 6085 sayılı Kanun 
gereğince belediyelere yapılacak ödemeler Teşvik, tanzim tevzin zarar karşılıkları 
6 693 250 4 207 000 5 365 000 Lira 25 728 177 50 600 000 18 400 000 2 200 
600 5 501 500 78 751 934 — 226 B : B. Diğer yardımlar 616 Kızılay Kurumuna 
yardım 617 Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım 618 Darüşşafakaya yardım 619 
Yurtlar için Türk Eğitim Derneğine yardım 620 Musevî Hastanesine yardım 621 
Balıklı Rum Hastanesine yardım ; 622 Yedikule Ermeni Hastanesine yardım 628 
Manisa’da Muris Şinasi Hastanesine yardım 624 İstanbul Esnaf Hastanesine yardım 
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625 Sağır, Dilsiz ve Körler derneklerine yardım 626 Şehitlikler İmar Derneğine 
yardım 627 Türk Tarih Kurumuna yardım 628 Türk Hukuk Kurumuna yardım 629 
Türk Coğrafya, Kurumuna yardım 680 Bâzı milletlerarası derneklere yardım 631 
Milletlerarası Kızılhaç Komitesine yardım 632 Göçmen derneklerine yardım 633 
Belediyelere yardım 634 Mevlâna Celâlettini Rumi’nin türbesi müzesine yardım 
635 Belediye hastaneleri umumi giderlerine yardım 637 Türk Kültür derneklerine 
yardım 638 Kırk pınar güreşleri için Edirne Belediyesine yardım 689 Türkiye Malûl 
(Gaziler Derneğine yardım 640 Adana’da Kuvayi Milliye Mücahit ve Gazileri. 
Cemiyetine yardım 641 Darülacezeye yardım 643 Yardımsevenler Derneğine 646 
Türk El Sanatlarını Tanıtma Derneğine 122.2 Lira 500 000 875 000 200 000 100 
000 85 000 105 85 80 80 60 000 000 000’. 000 000 20 800 000 İ0 20 000 000 
000  70 000 000 0 000 000 20 400 000 000 800 000 25 000 647 648 649 650 651  
653 657 0 660 661. 668 664 665 666 667 701 7 1 20 000 15 000 25 000 250 000 
10 000 Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna (İnşaat ve teçhizat için) Şehit 
makberlerinin tamiri için Edirne Belediyesine 649 Eski Muharipler Birliği Genel 
Merkezine Kıbrıs Türk Kültür Demeği Merkez Komitesine yardım Ankara Çocuk 
Sağlığı Derneği Maliye Memur ve Müstahdemleri Tutum ve Muavenet Sandığına 
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere) Göz 
Bankası Derneğine yardım Çocuk Boratları Derneğine yardım, İstanbul Zeynep 
Kâmil Hastanesi yapım giderine yardım İstanbul Belediyesine yardım, (Bu Ödeneğin 
yarısı istimlâk borçlarına karşılıktır) 50 Türk Dil Kurumuna yardım Urla Kemik 
ve Mafsal Hastalıkları Hastanesi Deniz ve Güneş Tedavi Enstitüsüne Türk Anneler 
Birliğine yardım Zekâca, Geri Kalmış Çocukları Koruma Derneğine Türkiye Millî 
Gençlik Teşkilâtına yardım (Dağıtım şekli Bakanlar Kurulu karariyle yapılır) 
Yatırımlar Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar 4 Makina, alet ve malzemeler 
onarımı Lira 500 001 20 30 50 1 25f 000 000 000 000 200 000 200 000 100 000 000 
000 75 000 100 000 15 000 50 000 500 000 800 000 8,7 500 H - Satınalma, yapı, 
tesis ve sermaye tahsisleri 785 Millî emlâk tefevvüz ve satınalımı gidenleri  1 000 
000 .78(5 8867 sayılı Kanun, gereğince yapılacak ödemeler 10 200 741 Yatırımlar 
için İstanbul Teknik Üniversitesine 698 250 226 lira 742 Yatırımlar için İstanbul 
Üniversitesine 4 990 000 743 Yatırımlar için Ankara Üniversitesine  4 207 000 748 
Yatırımlar için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğüne 22 703 000 
751 Bakanlık servisleri için satınalınacak muhtelif makina ve arşiv malzemesiyle 
ilgili her çeşit giderler 752 237 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar 13 753 
Darphane için satınalınacak malzeme ve aletler 771 4604 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Türkiye Zirai Donatını Kurumuna 1 772 Sermayesine 
mahsuben Ziraat Bankasına 1 773 3202 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince 
ihtiyat sermayesi olarak Ziarat Bankasına 1 774 Milletlerarası kurumlara yapılacak 
ödemeler 35 776 6400 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (D) fıkrası gereğince 
Devlet Malzeme Ofisi Umum Müdürlüğüne 500 000 778 5591 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi gereğince sermayesine mahsuben Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 
10 000 000 779 6143 sayılı Kanun gereğince Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasına 
10 000 000 780 Sermayelerine mahsuben iktisadî teşekkül ve benzeri müesseselere 
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yapılacak ödemeler 35 000 000 790 6086 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince 
turizm kredi fonuna 2 000 000 791 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince 
Karayolları Umum Müdürlüğüne 164 271 823 792 5539 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin 5 inci fıkrası gereği 150 000 281 499 200 000 000 000 000 000 000 000 
373 050 gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne 593 510 177 793 Yatırımlar için 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne 538 775 000 795 6831 sayılı Kanunun 35 inci 
maddesi gereğince Orman Umum Müdürlüğüne 2 000 000 796 6845 sayılı Kanun 
gereğince sermayesine mahsuben Halk Bankasına 10 000 000 797 Yatırımlar için Ege 
Üniversitesine 5 365 000 798 Vakıflar Umum Müdürlüğüne 22 000 000 799 Ankara’da 
yapılacak yurt sitesi inşaatına yardım 500 000 Maliye Bakanlığı Bütçesi fasıllarının 
okunmasından sonra oylamaya geçildi. Kurucu Meclisce bütçe kabul edildi.

Devlet Borçları Bütçesi69 
Devlet Borçları bütçesinin görüsülmesinde, kanunun tümü hakkında görüş 

belirtmek isteyen olmadığından, doğrudan fasılların okunmasına geçildi:
 B. Lira ikinci kısım - Personel giderleri 1 - Maaş, ücret, tahsis ve benzeri özlük 

haklar 801 Emekli, dul ve yetim aylıkları 215 100 000 802 Vatanî hizmet aylıkları 2 
100 720 II - Başka haklar 803 Mülga 551 sayılı Kanun gereğince malûllere verilecek 
arazi bedeli 26 000 804 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 68 736 448 805 Mülga 1683 ve 4992 sayılı kanunlara göre 
ödenecek ikramıye ve çocuk zamları 4 480 Beşinci kısım iç borçlar A - Konsolide 
borçlar 806 4057, 4275, 4625, 4938, 5072, 5185, 5382, 5864,- 6218, 6583, — 227 
— B : 4 B. 22.2. Lira 6764, 6804, 11 ve 154 sayılı kanunlara istinaden yapılan 
istikrazlar 29 106 422 (Konsolide iç borçlar) B - Dalgalı Borçlar 817 1513, 2248, 
2354, 2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlar- gereğince nakden ödenecek borçlarla 
kaldırılmış Hatay Devletinden devredilen borçlar 1 000 818 4604 - 5433 sayılı 
kanunlar gereğince yapılacak ödemeler 376 000 821 Hükme bağlı borçlar 2 000 000 
822 6684 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler 2 300 000 II - Dış borçlar 826 
1375, 2745, 5676, 5824, 6336, 6377 ve 6849 sayılı kanunlar gereğince temin olunan 
kredi ve istikrazlar 136 688 930.

Devlet Borçları Bütçesi fasıllarının okunmasının tamamlanmasının ardından, 
Bütçe Kurucu Meclisce onaylanatak kabul edildi.

Gelirler Bütçesi
Gelirler Bütçesinin görüşülmesine geçildi.
Kurucu Meclis üyesi Soyer Dündar söz alarak “ Efendim, bendeniz Varidat 

Bütçesinin görüşülmesi sırasında bilhassa yeni ihdas edilen, vergiler ve mevcut 
vergilere yapılan zamlar üzerindeki noktai nazarımı ifade etmeye çalışacağım. 
Yüksek malumlarınızdır; 1950 senesinden beri tatbik edilen Gelir Vergisi sistemi bir 
bütün olarak, bir manzume olarak tatbikat sabasına intikal etmediği ve muayyen açık 
kapılarla boşluk bıraktığı aşikârdır ve bugüne kadar 10 senelik devre içerisinde bir 
sistem olarak tatmin edici bir netice vermemiş durumdadır. Ve bu sebeple vergi 
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tahsilatında ümidedilen sonuca varılamamıştır. Gelir Vergisi tatbikatı 10 senelik 
devre içinde çok verimsiz olmuştur. Çünkü ekonomik bünyesi ziraate dayanan 
memleketimizde ziraat sektörü vergi dışında bırakılmış, fakat millî gelirin ancak bir 
cüzünü temsil eden ticarî ve sınai sektör vergiye tâbi tutulmuştur. Şimdi, bu defa 
varidat bütçesi tanzim edilirken ziraî kazançlar da 193 sayılı Kanunla vergiye tâbi 
tutulmuş oluyor. Ayrıca esnaf muaflığı haddi daraltılmış bulunuyor. Bunu böyle 
tesbit edince vergideki verimsizliğin artık ortadan kalkmış olması tabiî bir netice 
olmak icabeder. Buna rağmen Hükümet Gelir Vergisinin verimsizliğini ileri sürerek 
bu fikri bütçe gerekçesinde izah ederek vergilere yeniden zam yapmak yolunu tercih 
etmiş bulunmaktadır. Gerekçede şöyle denmektedir. 1953 ten 1959 a kadar vergi 
mükelleflerinde artma % 85 nispetinde ve bir kısım mükellefler ayda vasatî 500 
liradan aşağı gelir beyan etmiş olmaktadır. Halbuki bu devrede bu zümrelerin millî 
gelirinde ehemmiyetli artışlar olduğu inkâr edilemez» denmektedir. Hükümet bu 
mucip sebebe istinaden vergilere yeni zamlar yapmayı yerinde bulmaktadır. Gerek 
bütçenin encümende görüşülmesi sırasında ve gerekçede millî gelirin artışının 
umumî, ticarî hayatımıza, iktisadî hayatımıza hangi safihalarda, ne gibi nispetlerde 
yükselmeler olduğunu bulmak imkân haline gelmemiştir. Çünkü, millî gelirdeki 
artışın hangi sabalarda ve hangi sektörlerde hangi miktarlarda, artış gösterdiğini 
bilmemiz icabetmektedir. Bunu genişleterek arz edeyim. Meselâ, ticarî sektör 
sahasında millî gelir artış gösteriyorsa, sınaî sektör sahasına yeni vergiler tahmil 
etmek yerinde olmıyacaktır. Eğer millî gelirimizin artış nispetleri ve sahaları tesbit 
edilmedikçe, diğer sahalara yeni vergi zamları koymak vergi adaletsizliğini zedeleyici 
duruma düşürür. Aynı zamanda gerekçeye bağlı bulunan 22 sayılı tablonun tetkikinde 
görüldüğü üzere, millî gelirde artışın 1950 senesinden itibaren tetkik edildiğinde, 
ticarî ve sınaî sektörlerde gelirin artışı nispetinde vergi mükelleflerin vergilerinin 
artmış olduğu görülmektedir. Bunu daha ziyade Gelir Vergisine tâbi olmıyan ziraî 
sektörün içinde aramak lâzımgelir. Bu böyle olunca, vergilere yeni zamlar yapmak 
ancak vergi ödeme terbiyesi kazanmış olan namuslu vatandaşlara vergi ödetmek 
neticesini çıkarır. Vergi kaçakçıları yine vergi ödemiyeceklerdir. Bizce, bu neticeyi 
tesbit ettikten sonra, bunu önliyecek tedbirler almak, cibayet usullerine müessir 
çareler bulmak lâzımdır. Onun için bu vergi kanunlarını ıslah etmek ve zam cihetine 
gitmemek lâzımdır. Aksi takdirde, yukarda da arz ettiğim gibi namuslu mükelleflere 
vergi kaçıranların vergisi de yüklenmiş olacaktır. Yüksek vergi, geri kalmış 
memleketlerde, ferdî teşebbüsü önliyecektir. Muayyen hayat standardına malik olan 
bizim gibi geri kalmış memleketlerde, bir lokma bir hırka, durumunda kalmış olan 
mükellefler vergi ödemek mecburiyetinde kalacaklardır. Yüksek vergi yine 
malûmunuz olduğu veçhile mukavemet doğuracaktır. Vergiyi ödemeyi bir âdet 
haline getirmiş olan mükellefleri vergi kaçakçılığına teşvik edecektir. Şimdi bunu 
böylece bitirdikten sonra ihdas edilen ve zam yapılan vergilerin üzerinde durmak 
istiyorum. Bilhassa bu defa Kurumlar Vergisine yapılan % 100 zam ve bu zam ile 
beraber verginin makabline teşmil edilmesi evvelâ hukuk anlayışına tamamen 
aykırıdır. Geri kalmış memleketlerde sermaye terakümünü sağlamak ve bilhassa 
küçük tasarruf sahiplerinin sermaye şirketlerine iştiraklerini temin etmek için ve 
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tasarruf sahiplerini teşvik edici yollara sevk etmek için Kurumlar Vergisini 
yükseltmek istidadında olan cemiyetlerde dahi çok aşağı nispetler tatbik edildiği bir 
vakıadır. Bizim memleketimizde küçük tasarruf sahiplerinin şirketlere müteveccih 
yola sevk edilmesi için kolaylıklar temin edeceğimiz yerde, kurumlar ve şirketlerin 
dağılmasına müncer olacak şekilde hareket edilmesi ve şahıs şirketlerine itibar 
edilecek bir yola sevk edilmesi, memleketin müstakbel iktisadî hayatı için hakikaten 
bir,darbedir. Bina Vergisi, yine 206 sayılı Kanunla gayet ağır nispetlere götürülmüş 
oluyor. Matrah esasını tesbit edecek olan nispetler çok yüksek tutulmuş. Memleketin 
nüfusu artmakta ve bu artan nüfus daima şehirlere doğru akın etmektedir. Aile tecezzi 
oluyor ve memlekette mesken ihtiyacı büyük bir dert ve problem olarak önümüzde 
duruyor. Bir taraftan Bina yapımını teşvik Kanunu dururken, öbür taraftan Bina 
Vergilerine 3 - 5 misli zam yapmak, iki noktai nazarın birbirleriyle telif edilememesi 
bakımından gayet neticesiz kalmaktadır. Bina Vergisine daha garip bir hal vardır. 
Gelir Vergisinden mahsup kaldırılıyor. O kadar garip ki, A diye tarif ettiğimiz 
mükellef, bina sahibidir. B diye tarif ettiğimiz mükellef bina sahibi olmıyan bir ticarî 
kazanç sahibi mükelleftir. Bina sahibi olan, yeni ihdas edilen Bina Vergisine göre, 
meselâ 100 bin liradan % 20 sini vergi olarak ödiyecek. Ondan sonra geriye kalan 80 
bin liradan da Gelir Vergisi uyarınca yeniden bir vergi ödiyecektir. Bu bir vergi 
mükerrerliğidir. Halbuki B sadece 100 bin liranın karşısındaki nispete göre vergi 
ödemeye tâbi tutulacaktır. Bina sahibi ise 100 lira için ayrı ayrı iki defa vergi 
ödiyecektir. Bu durumun derhal tashih edilmesi şarttır. Bu şartlar dâhilinde yeni bina 
yapılamayacaktır. Şehirlerin etrafını alan gece kondular hepimizi mutazarrır 
etmektedir. Bu binalar yapılmaya devam ettiği takdirde gecekondu semtleri 
genişliyecek ve belediye hizmetlerini ifa etmek güçleşecektir. Bunun bir neticesi 
daha var. Bina yapma bir teşvik görmediğine göre demir ve çimento gibi malzemelerin 
sarfiyatında da bir duraklama olacaktır. Bu branşta çalışanların başka hizmet 
sahasında kullanılmalarına imkân olmıyacaktır. Aynı zamanda bu Bina Vergisinin 
içinde garip bir nokta daha var. Malûmlarınız olduğu veçhile Bina Vergisinin içerisine 
fabrikaların sabit makinaları da dâhil edilmiş bulunuyor. Bir sanayici, bir binasında 
fabrika tesis etmiş bulunuyorsa sermayesinden vergi ödemek mecburiyetindedir. 
Fabrikaların sermayesi vergi matrahına esas tutulmaktadır. O takdirde sermayeden 
de vergi alınması çok garip bir netice olarak ortaya çıkıyor. Bütün bunlar hakikaten 
üzerinde durulması icabeden mühim noktalardır. Maliye Bakanı arkadaşımızdan 
bilhassa, İstanbul’da faaliyete geçtiğini ifade buyurdukları komisyonda, süratle bu 
kanunların bir revizyondan geçirilmesi ve neticenin efkârı umumiyeye duyurulmasını 
rica ederim. Bunu böylece bitirdikten sonra, Bütçe Encümeni; fazla gelirlerden 
mütevellit varidatı memur maaşlarına zam yapmak ve envestisman sahalarına tevcih 
etmek suretiyle piyasadaki durgunluğu izale edeceğini ifade etmektedir. Bütçenin 
hazırlanışı bu esbabı mucibeye dayanıyor. Bu noktai nazarın hakikaten müspet bir 
netice verebileceğine ben şahsan kaani değilim. Bu kanaati kuvvetlendirmek için 
size çok ciddî bir misal vereceğim. Memleketimizin bir köşesinde, Eylül ayından 
bugüne kadar Ege bölgesinden yapılan ihracat neticesinde bu mıntakaya giren 
paranın yekûnu 800 milyon Türk lirasıdır. Bunun 300 milyonu bankalara borçtur. 
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Geri kalan 500 milyon lira Ege mıntakasındaki vatandaşların ceplerine yerleşmiştir. 
Fakat bu para, sirkülasyona tesir etmemiştir. Ceplerde kalmıştır. Şimdi, memurlara 
yapılan zammın piyasaya tesir edeceği, durgunluğu gidereceği hakkındaki fikre bu 
canlı misal karşısında iştirak etmeye imkân yoktur. Zannediyorum ki, para 
sirkülasyonunu temin etmek için aslî faktörlerin dışında tâli addedilen psikolojik 
faktörlerin  bilhassa geri kalmış memleketlerde - aslî faktörden çok daha mühim rol 
oynadığı açık bir hakikattir. Bilhassa bizim memleketimizde itimat ve istikrar ta 
Varlık Vergisinden bugüne kadar geçen safihayı nazarı itibara alırsak Hükümetlerin 
kanunlarının dışında aksi istikamette gittiğini tesbit edersek psikolojik faktörün 
diğer faktörlerden daha mühim rol oynadığına kaani olmamız icabeder. Bence 
istikrar havası Hükümetin itimadını tam teessüs etmesi anına kadar para piyasasının 
ve para sürkülâsyonunu teminin edeceğine ben şahsan kaani değilim. Mâruzâtım 
bundan ibarettir, hürmetlerimle.” Dedi.

Ardından Bütçe Komisyonu adına Ferid Melen söz aldı,  “Çok muhterem 
arkadaşlarım, bu bütçe müzakeresinde en geniş zamanı alan husus, son defa vergi 
kanunları üzerinde yapılmış olan çeşitli zamların tenkidi olmuştur. Aynı tenkidler 
Bütçe Encümeninde de gerek Bütçe Encümenine dâhil üyeler ve gerekse Bütçe 
Encümeni dışındaki arkadaşlar tarafından aynı tenkidler ileri sürülmüştü. Son 
defa vergi kanunlarımızda yapılan tadiller, daha çok Gelir Vergisi ile Kurumlar 
Vergisi ve bir de Vergi Usul Kanunu üzerinde yapılmıştır. Bunun dışında Gümrük 
Resimlerinde de tadilât olmuş, tadilât Vergisi, dâhilde alınan İstihlâk Vergisi bâzı 
tadiller yapılmıştır. Bunların teferruatına girmek suretiyle Yüksek Heyetinizin 
zamanını almak istemiyorum. Fakat belli başlı tadillerin nelerden ibaret olduğuna 
işaret etmek isterim. Muhterem arkadaşlarım; Millî Birlik Komitesince, esaslı bir 
revizyona tâbi tutulan vergilerimiz içiride Gelir Vergisinde başlıca şu tadilât yer 
alıyor. Evvelâ muaflıklar daraltılarak esnafın bir kısmı vergi mevzuuna alınmıştır. 
1950 de Gelir Vergisi sistemine gidildiği zaman, Esnaf Vergisi, Gelir Vergisinin 
henüz memleketimize yeni girmiş olması, defter tutmadaki güçlükler dolayısiyle 
esnaf, Genil Vergisine tâbi tutulmamış Esnaf Vergisi adı ile ayrı bir vergiye tâlbi 
tutulmuştu. O tarihte Gelir Vergisini zamanla muafiyet musluklarım daraltılarak 
esnafın da tedricen Gelir Vergisi safına alınması derpiş edilmişti. Fakat son 10 yıl 
içinde politika birçok yerlere olduğu gibi maalesef bu sahayada el atmış ve vergi 
vermeye muktedir esnaf yavaş yavaş Gelir Vergisi mevzuuna alacağı yerde tam tersine 
Esnaf Vergisi de ilıga edilmiş. Ve bunlar vergi dışına çıkarılmıştır. Şüphesiz ki böyle 
bir muamele iki bakımda mahzurlu idî. Birincisi büyük bir zümrenin vergi dışında 
kalması ve Vergi Adaletinin bu suretle bozulması bir diğeri ise açılan bu kapıdan 
birçok Gelir Vergisi mükelleflerinin faydalanarak vergi ziyama sebebolmaları. Bu 
itibarla esnaf hakkında bir karar almak ve bunları vergiye tâbi tutmak, Gelir Vergisi 
muaflıklarını daraltmak yerinde bir teklif idi. Bu hususta şahsî görüşlerim mevcuttur. 
Ancak, burada, komisyon sözcüsü olarak konuştuğum için, kendi görüşlerimi arz 
edemiyeceğim. Yalnız şunu arz etmek isterim ki, esnafın vergiye tâbi tutulması 
yerindedir. Yalnız vergi usulleri bakımından başka başka tedbirler düşünülmelidir. 
Nitekim ilerde arz edeceğim gibi, bu tedbirlerin alınacağı Hükümetçe vadedilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, Gelir Vergisinde diğer bir değişiklik de emekli, malûl, dul 
ve yetim aylıklarının tamamen Gelir Vergisinden istisna etmek suretiyle mükellef 
lehine yapılmış olan bir tadildir. Üçüncü bir nokta da; geçim indiriminin yine 
oldukça geniş bir şekilde değiştirilerek, bilhassa az kazançlı kimselerin mühim bir 
kısmını vergi dışında bırakılmasıdır. Gelir Vergisinde, serbest meslek erbabının 
mükellefiyetleri üzerinde de değişiklik yapılmış; bunlar masraflarını götürü olarak 
indirmeleri imkânından mahrum bırakmıştır. Bir tadil daha vardır, Bina Vergilerinin 
Gelir Vergisinden mahsup edilmemesi esasını kabul etmiştir. Daha evvel, Bina 
Vergisine, Bina Gelir Vergisi gibi îrat Vergisi ve Gelir Vergisinden aynen mahsup 
edilmesi kabul edildiği halde, bu defa Bina Vergisinden bütçe için faydalanmak 
üzere bunun bir aynî vergi olarak kabul edilmesi temayülü belirmiş ve Bina 
Vergisinin Gelir Vergisinden mahsup edilmemesi esası kabul edilmiştir. Kurumlar 
Vergisinde yapılan tadilât, şirketlere ait verginin yüzde 10 nispetinin yüzde 20 ye 
çıkarılmasından ibarettir. Gelir Vergisinden bir başka tadil de, aşağı kademelerdeki 
nispetlerin düşürülmesine mukabil orta kademede ve yüksek kademede vergi 
nispetlerinin artırılmış olmasıdır. Vergi Usul Kanununda daha çok mükellef lehine 
de tadiller yapılmıştır. Bilhassa vergi cezaları sisteminde, mükellef lehinde geniş 
tadiller yapılmıştır. Vergi Usul Kanununda mükellef aleyhine olduğu söylenebilecek 
bir tadil şudur; Takdir Komisyonlarında mükellefi temsil eden üyeler evvelce 
ekseriyette olduğu halde bu sefer akalliyette kalmışlardır. Arazi Vergisinde yapılan 
tadiller; 1936 - 1939 tarihleri esasına göre alınmakta olan Arazi Vergileri nispetinde 
10 kat artırma olmuştur. Bina Vergisinde ise; tahrir zamanlarına göre 2, 3, 4, 5, 6 
misli artırmalar olmuştur. Gümrük Tarifelerinde bilhassa Müşterek Pazara girmemiz 
halinde memleket mamullerinin himayesini temin sadedinde geniş değişiklikler 
yapılmış ve vergi seviyesi % 12,5 tan, % 15,5 a kadar yükseltilmiştir. Bunun dışında 
diğer bâzı kanunlarda çeşitli tadiller olmuştur. Fakat, teferruata girerek zamanınızı 
almak istemiyorum. Muhterem ardadaşlarım, bu tadiller birer kanuna dayandığı 
için Bütçe Komisyonumuz bütçenin tetkiki sırasında bunlar üzerinde bir tasarruf 
yapmaya kendisini yetkili görmemiş ve bu konuda sadece arkadaşların tenkid ve 
temennilerini tesbit etmekle iktifa edilmiştir. Arz ettiğim gibi, bâzı arkadaşlar bu 
kanunları tenkidederken diğer bir kısım arkadaşlar bunların yerinde olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Hattâ bu istikamette biraz daha durularak lüzumuna kaani olan ve 
bilhassa Türkiye’de millî gelire nazaran alınmakta olan verginin nispetini az buldukları 
için, bu nispeti biraz daha yükseltmek üzere daha başkaca tadiller yapılmasını istiyen 
arkadaşlarımız olmuştur. Bendeniz her hangi bir mütalâa ileri sürmeksizin sadece 
bunu huzurunuzda tesbit etmekle iktifa ediyorum. Zira aynı teklifleri arkadaşlarımız 
burada da ileri sürmüşlerdir. Bütçe Komisyonunun bu mevzuda vardığı netice 
şudur: Bu münakaşa ve müzakereler sonunda; Hükümeti vergi sisteminin ıslahı için 
çalışmalara devam edileceğini mükellef mümessillerin de fikri alınmak suretiyle 
bütün bu vergilerin ve tadillerin bu defa tekrar gözden geçirileceğini ve bu tetkikat 
sonunda icabederse bâzı tadil kanunlariyle Yüksek Huzurunuza geleceğini ifade ve 
vadetmiştir. Hükümetin bu beyanı tesbit edilmiştir. Bütçe Komisyonu, bu beyana 
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istinaden ayrıca bir teklifle huzurunuza gelmiştir. Zannediyorum ki, şimdi Sayın 
Maliye Vekili de bu husustaki kararını ve düşüncelerini bir defa daha bu vesile ile 
arz edeceklerdir.

Devamla, “Ezcümle, Arazi ve Bina vergileri konusunda bu iki verginin âdil bir 
hale getirilmesi için Maliye Bakanımız gerekli tadil tasarılarını, komisyonumuz ve 
Yüksek Meclisinizin görüşleri dairesinde kısa zamanda Meclise getireceğine vaad 
etmişlerdir. Kurumlar Vergisi mevzuunda bu verginin bir hayli ağırlaşmış olduğu 
ileri sürülmüş yine Sayın Maliye Vekilimiz bu verginin ikinci taksidinin sene 
sonlarına doğru ödenmesini kabul etmiş ve bu yolda bütçe kanununa bir madde 
eklenmiştir. Servet beyanı mevzuunda maliyece yapılan beyanname formülünün 
mükelleflerin bunları kolaylıkla doldurabilecek bir surette hazırlanacağını Sayın 
Bakan vadetmiştir. Ziraî kazançlar mevzuuna gelince : Bu verginin gelecek yıl 
tatbik edileceği ve tadilât için komisyonlar da kurulmuş olduğuna göre bunun için 
önümüzde geniş zaman olduğu tesbit edilmiştir. Esnaf Vergisi mevzuunda, bütün 
vergi kanunları ele alınmış olduğuna göre bu hususta en âdil bir karara varılacağı 
bilhassa Hükümetin beyanlarında arz edilmiştir. Bütçe Komisyonu olarak tesbit 
edilen bu hususları Yüksek Heyetinize arz etmiş bulunuyorum. dedi.

Konu hakkında Maliye Bakanı Kemal Kurdaş söz alarak “Muhterem arkadaşlarım; 
bugüne kadar yapılan çeşitli mevzulardaki konuşmalarda, kıymetli arkadaşlarım 
hemen hemen ekseriyetle, hattâ ittifak yapan bir şekilde, vergi sistemimize bundan 
sonra verilmesi lüzumlu istikamet ve vergi sistemlerimiz üzerinde konuştular. 
Hükümetiniz de, muhtelif safhalarda müzakerelerin bu mevzudaki görüşlerini 
Yüksek Heyetinize açıklamaktan tereddüdetmiyerek bu görüşleri hemen hemen 
tam bir vuzuhla arz etmiş bulunuyor. Gelir Vergisinin müzakeresine başladığımız şu 
anda, bu görüşleri kısaca bir kere daha tekrarlamakta fayda mülâhaza etmekteyim. 
Modern devletler, kendilerinden beklenilen hizmetleri lâyıkı veçhile görebilmeleri 
ve sosyal adaleti birlikte tahakkuk ettirebilmeleri için vergi sistemlerinde verimli 
olmasına çalışmakta ve adalete çok geniş ölçüde bağlı kalmaktadır. Müterakki Batı 
devletlerinin pek mühim bir kısmında muhafazakâr cereyanların yer alması ve bu gibi 
cemiyetlerden sosyal adaletin tahakkuk etmesi vergi sistemlerine verdikleri şekil, 
hayatî bir ehemmiyet taşımıştır. Bizim de vergi sistemlerimize Garp demokrasilerine 
muvazi yeni bir hüviyet vermekte büyük menfaatimiz vardır. Bunun bir an evvel 
yapılması da zarurîdir. Son 10 yılda Türkiye’de vergi sistemi lâyıkı veçhile 
işlememiş ve hattâ gerilemeler olmuştur. Vergi sistemimizde adaletin ve verimliliğin 
kaybolmasında bilhassa Gelir Vergisi ön plânda göze çarpar bir hale gelmiştir. Siyasî 
maksatlarla konan muafiyetler esasen vergi sistemindeki vâki boşluklara inzimam 
edince ve Millî Korunma Kanunu gibi bir kanun iş hayatımız üzerinde yamanınca 
sistemimiz bilhassa Gelir Vergisinde verimlilikten uzaklaşmış ve binnetice adaletini 
çok geniş ölçüde kaybetmiştir. Bu noktalar üzerinde teferruatı ile durulmuştur. 
Maalesef şu ciheti basit bir müşahede olarak arz edebilirim ki, son on yılda Gelir 
Gergisinde seyyaliyet gösterilmesi icabeden beyannameli mükelleflerde bir kısmı, 
müstemirren % 70 i kadar 7 senede 7 bin 5 yüz liradan aşağı, ayda 630 liradan 
aşağı gelir beyan etmişlerdir. Yalnız şunu arz edeyim ki, kimseyi itham etmek için 
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söylemiyorum. Vergilerimizin sistemi maalesef zayıf getirilmiştir. Kaçakçılık kapıları 
sistemi bozmuştur. Millî Korunma Kanunu mükellefe yeter hareketi ve ehemmiyeti 
vermemiştir. Bu şekilde bozulmuş bir sistemi milli İnkılâp Hükümeti çok büyük bir 
hassasiyetle ele almıştır. Gelir Vergisinin verimsizliğinin mühim âmillerinden birisi; 
millî bünyemizde mühim bir yer işgal eden ziraî kazançların kavranmamış olmasıdır. 
Millî Birlik Hükümeti bu kazançları kavrıyan mekanizmaya bu sistemi ithal etmiştir. 
Gelir Vergisinin verimsizliğine; yaygın kaçakçılık imkânlarının hazırlanması, 
genişletilen esnaf muafiyetinin çok mühim tesiri olmuştur. Millî Birlik Hükümeti kabul 
etmiş bulunduğu kanunlarla bu kapıyı kapatmış bulunmaktadır. Bu da memlekete 
emniyeti getirmiştir. Son 10 yılda sistemde verimsizlik müşahede ediliyordu. Bu 
arada çeşitli vergilerde artırmalar yapılmıştır. Bina ve Arazi vergileri ve Kurumlar 
Vergisi denebilir. Yalnız bir yanlışlığa meydan vermemek için arz ediyorum. Meselâ, 
Gelir Vergisinde yapılan nispet artırmaları, haddi zatında tam bir nispet artırması 
şeklinde telâkki edilebilir. Gelir Vergisinde az kazançlara ait nispetler mühim bir 
ölçüde düşürülmüştür. Asgarî geçim indirimi hadleri mühim ölçüde artırılmıştır. Bu 
bakımdan çok kullanılan bir tâbirle, ehramın kaidesini teşkil edenlerde, haddizatında 
vergi nispeti bakımından bir hafifleme dahi olmuştur. Bunları inkılâp Hükümetinin 
vergi sistemindeki gidişini anlatmak için arz ediyorum. İktisadî kalkınmamızda son 
derece büyük ehemmiyeti olması bakımından Millî Birlik Hükümetimiz bundan 
sonra da vergi sistemimiz üzerinde hassasiyetle duracaktır. Vergi sistemimizdeki son 
değişiklikler sebebiyle bâzı terakkiler kaydedilmekle beraber hatalar da yapılmamış 
değildir. Vergi sistemimizin bugün dahi adaletsiz ve verimsiz tarafları vardır. Ancak 
İnkılâp Hükümeti vergi sistemimize âdil ve verimli bir hüviyet vermeye katı surette 
kararlıdır. (Şiddetli alkışlar ve «Bravo» sesleri) Bu arada sistem başından sonuna 
kadar incelenecektir. Son çıkanlar da dahil olmak üzere bunların incelenmesi ve 
ihbar, şikâyetlerde ehemmiyetle nazara alınarak teker teker elden geçirilmektedir. 
Biz vergi sistemimizde tadilâtı, istihsali ve yatırımları teşvik ve yaşamasını temin 
için mutlak zaruri görmekteyiz. Bütün iktisadî politikanın vergi mekanizmasındaki 
hedefi, istihsali teşvik ve vatandaşı refaha kavuşturmaktır. Vergi sistemlerimizin 
yeter derecede işlemesini arzu ediyoruz. Mükellef ve Devlet arasında bir ihtilâf 
olmamasını arzu ediyoruz. Bu hususlar, halledilmemiş bir vergi sisteminin muvaffak 
olmuş bir vergi sistemi olduğu kabul edilemez. Biz bu görüşlerle tetkiklerimize süratle 
devam etmekteyiz. Yarın görüşüleceğini tahmin ettiğim bir kanun tasarısı Kurucu 
Meclis Başkanlığa takdim edilmiş bulunmaktadır. Bu vergi ceza ve zamlarının 
tecilini derpişeden bir kanundur. Millî İnkılap Hükümeti vatandaşı çalışmaya 
teşvik ve tasarruf etme şevkini ve büyük yatırımlarda kullanma şevkini artırmak 
azmindedir. Bu bakımdan vergi sistemimizi modern vergi sistemleri şartlarına intibak 
ettirecek esasları derhal getireceğiz. Bu vergiler üzerinde uzun uzun konuşmayı 
faydalı bulmuyorum. Çünkü, teknik bir komitenin elinde tetkik edilmektedir. Bina 
vergileri üzerinde duracağım. Bilhassa bu vergilerin bâzı vatandaşı tazyik edecek 
vaziyette olduğunu şahsen müşahade etmekteyim. Hiçbir vatandaşı tazyik altında 
bulundurmayı temin eden esaslar en kısa zamanda getirilecektir. Diğer vergilerimiz 
de teker teker ele alınacaktır. Kurumların, Kurumlar Vergisinden dolayı fuzuli bir 
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tazyikten bidayette kurtulması için bunun iki taksitte alınması derpiş edilmiştir. 
Kurumlar Vergisinde bir de stopaj vardır. Bunda da son yapılan değişikliklerle 
nispetler yükseltilmiştir, hükümetimiz, stopajın da iki taksitte alınmasını derpiş 
etmiştir. Bu hususu da Bütçe Komisyonunda müzakere ederken, ufak bir madde 
ekliyerek temin edeceğiz. Vergi sistemimizi tetkik eden komisyon 15 Ocaktan beri 
faaliyettedir. Bu komisyona çiftçilerimizden biri daimî, biri zaman zaman gelmek 
üzere iki temsilcisi katılmış bulunmaktadır. Esnaf teşekküllerinden bir üye devamlı 
vazife halindedir. Ticaret ve sanayi odalarından daimî ikişer üye komisyona ithal 
edilmiş bulunmaktadır. Buna ilâveten Ankara ve İstanbul üniversitelerinin vergi 
mevzularında kıymetli elemanları da komisyona görüşlerini aksettirmektedir. 
Komisyon aynı zamanda Maliye Bakanlığının tecrübeli hesap uzmanları ve Maliye 
müfettişlerini de içine almış bulunmaktadır. Kendilerine mutlak bir itimadım vardır. 
Bugüne kadarki çalışmaları yakinen takibettim, her biri haddizatında bir misyoner 
hüviyetinde olan bu elemanlar çok büyük gayretle çalışmaktadırlar. Bize en yakın bir 
zamanda en iyi tetkikleri ve teklifleri getireceklerine inanmış bulunmaktayım. Bunun 
dışında muhterem arkadaşlarım; vaktiyle memleketimizde çalışmış ve beynelmilel 
sahada vergi mevzularında ihtisası ve kıymetli fikirleriyle tanınan bir profesör 
komisyonumuz toplantısına iştirak edecektir. Bâzı profesörler de davet edilmiştir. 
Bütün bu çalışmalardan sonra, tekrar etmekte fayda görüyorum; vergi sistemimizin; 
mükellefleri tazyik eden bütün hükümleri fuzulî muamele ve çeşitli çekişmelere 
sebebiyet veren bütün hükümleri temizlenecektir. Vergilerimize çalışmaları teşvik 
eden bir hüviyet verilecek böylece vergilerimiz daha verimli bir seviyeyi bulacak 
bunun için de Hükümetimiz elinden gelen azamî gayreti sarf edecektir.” Dedi.

Ardından Gelirler bütçesinin fasıllarının okunmasına geçildi. 
GELİR BÜTÇESİ B. Lira a) I - Vergiler İrat ve Servet vergileri 11 Gelir Vergisi 

2 126 000 000 12 Kurumlar Vergisi 415 000 000 13 206 sayılı Kanun gereğince 
Arazi, Bina, Buhran vergilerinden alınacak hisse 209 000 000 Binalardan alınan 
Savunma Vergisi 50 000 000 14 Hayvanlar Vergisi 37 000 000 15 Veraset ve İntikal 
Vergisi 10 000 000 16 Hususi Otomobil Vergisi 14 000 000 17 Mülga İrat ve Servet 
vergileri artıkları 1 500 000 B) Gider vergileri, Gümrük Vergisi, İstihlâk Vergisi 18 
İstihsal Vergisi 1 547 000 000 19 Hizmet vergileri 370 000 000 20 Gümrük Vergisi 
723 500 000 21 Şeker İstihlâk Vergisi 310 000 000 22 Teker maddelerinden alınan 
Savunma Vergisi 412 000 000 23 Mülga vasıtası vergiler artıkları 1 500 000 24 
Resimler 305 325 000 25 Harçlar 175 506 000 II - Devletçe idare edilen kurumlar 
hâsılatı ve Devlet payları 26 Devletçe idare edilen kurumlar hasılatı 593 850 000 27 
Devlet Payları 178 500 000 28 Muayyen masraflar karşılığı varidatlar 772 525 000 
III - Devlet emvali varidatı 29 Gayrimenkullerden alınan 16 260 000 30 Menkul 
mallar satış bedeli 12 000 000 31 Menkul kıymetler varidatı 39 000 000 32 Kıymetli 
kâğıtlar 1 000 000 IV - Çeşitli varidat ve cezalar 33 Tavizlerden ve ikrazlardan geri 
alınanlar 34 Cezalar 35 Müteferrik varidat 20 000 000 46 000 000 41 384 000 Lira 
özel 223 sayılı Kanun gereğince çıkarılacak Tasarruf Bonoları hâsılatı 448 203 067  
Akar yakıt fiyat istikrar fonundan Hazineye yatırılacak miktar 25 000 000 » Karşılık 
paralardan bütçeye intikal edecek miktar 550 000 000. 
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BAŞKAN — İkinci maddeyi son şekliyle okutuyorum. Madde 2.— Devlet 
bütçesine giren dairelerin 1961 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (7 655 500 000) lirası normal kaynaklardan (1 023 
203 067) lirası da Amerikan yardımları karşılık paraları ve diğer özel kaynaklardan 
olmak üzere ceman (8 678 703 067) lira tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 3.— 
1961 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma ihtiyaçları için Birleşik Amerika’dan askerî 
yardım yoliyle veya sair suretlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bir 
taraftan, bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir bölüme gelir ve mukabilini 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak hususî bir bölüme ödenek ve gider 
kaydetmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 4. 
— Birinci madde ile sarfına mezuniyet verilen ödenek, dörder aylık devreler 
itibariyle tevzi olunur. Her devrenin tevziatı, bakanlıklar tarafından yeni devrenin 
başlamasından bir ay önce Maliye Bakanlığına bildirilir. Birinci dört aylık tevziat 
malî yılın ilk ayı içinde hazırlanır. Maliye Bakanlığı ile ilgili bakanlık bu tevziatı 
tahsilat, liberasyon ve döviz durumunu ve umumî iktisadî şartları göz önünde tutarak 
tesbit eder. Personel giderleri ve Devlet borçlarını ilgilendiren tediyeler bu tevziatın 
dışındadır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 5. — 
Yapılmış ve yapılacak bağışlara istinaden 1961 bütçe yılı içinde kısa süreli avanslar 
almaya ve hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve 
banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak isteyecekleri paraları alarak karşılığında 
Hazine bonoları vermeye Maliye Bakanı mezundur. Şu kadar ki, hususî kanunların 
verdiği, mezuniyetler dışında çıkarılacak Hazine bonoları 350 000 000 lirayı 
geçemez. Hazinede bulunan Millî Esham ve tahviller karşılık gösterilmek suretiyle 
elde edilecek krediler veya bunların satış bedelleriyle uzun süreli Devlet tahvilleri 
satınalmaya veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki katılma 
paylarını ödemeye ve Bakanlar Kurulu karariyle bu türlü ortaklıklara ilişkin katılma 
senetlerini satınalmıya Maliye Bakanı mezundur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 6. 
— Dairelerin, 30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine 
giren hizmetlileriyle aynı kanunun geçici 4 üncü maddesinde sözü geçen maaşlı 
memurları, bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait kadrolar da bağlı (S) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince geçici 
mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Teşriî 
Organa sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 7. — 
26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 uncu maddesi 
gereğince, a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 
b) Kanunla bağlanmış vatanî hizmet maaşlarını gösteren (Ç) cetveli; c) Gelecek 
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yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cetveli, 
ç) Maliye Bakanlığı bütçesinin 460 ncı (ihtiyat ödeneği) bölümünden , aktarma 
yapabilecek bölümleri gösteren (F) cetveli; Bu kanuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 8. — 
Devlet gelirinin, hususî hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1961 bütçe yılında da 
devam olunur. Musul petrollerinden müterakim 100 milyon liralık hisseden 1961 
malî yılı içinde tahsil edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin müteferrik gelir bölümüne 
irat kaydolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 9. —Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansiyonları hakkındaki 6.7.1931 
tarihli ve 1838 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 11.6.1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince öğrencilerden 1961 yılı içerisinde alınacak 
ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 10. — 
11.6.1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince her yıl Bütçe 
Kanununa bağlanması gereken kadrolar, bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 11. — 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33, 3,4, 45 ve 50 nci maddeleri gereğince her yıl 
Bütçe Kanunu ile tesbiti gereken misil, nispet ve miktarlar, ilişik (H) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Miktar ve nispetleri bu cetvelde gösterilen yevmiye, tazminat ve yer 
değiştirme masrafları 1961 malî yılı içinde % 25 zamlı olarak ödenir. Ancak, a) 33 
neü maddenin (b) fıkrasının son bendi uygulanmamak üzere bu fıkranın şümulüne 
dâhil olanlardan maaş veya ücret tutarı 1 100 ve daha yukarı olanların yevmiyeleri 
40 lira, tutarları bu hadden aşağı olanların yevmiyeleri de 35 lira, üzerinden verilir. 
b) 33 üncü maddenin (a) fıkrasında yazılı (6) lira asgari yevmiye miktarı 10 lira, 
belediye hudutları haricinde vazife gören defterdarlık kontrol memurları için bu 
miktar 18 lira. 37 nci maddede 4 lira olarak gösterilen asgari kurs yevmiyesi 8 lira 
olarak tesbit edilmiştir. c) 29 ve 45 inci maddelerin 1 nci fıkralarında ve bu kanuna 
bağlı (I) sayılı cetvelin 1 inci sütunu ile (II) sayılı cetvelde yazılı 475 liralık tutar 950 
liraya, (II) sayılı cetvelde yazılı 1 000 liralık tutar da 2 000 liraya yükseltilmiştir. d) 
34 üncü madde şümulüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerine tatbik olunacak emsaller 
4.8.1958 tarihinden evvel ellerine geçen döviz miktarını geçmemek üzere Bakanlar 
Kurulunca tesbit olunur. Harcırahların tesbitinde ve % 25 zammın tatbikinde bu 
maddeye bağlı (H) işaretli cetvelde gösterilen tutarlar nazara alınır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 12. — 
30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanun ve ekleriyle çeşitli kuruluş kanunlarındaki 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1961 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 13. — 
7.6.1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 36 ncı 
maddesi gereğince “Millî Müdafaa Mükellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 
1961 bütçe yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli cetvelde ve 38 inci madde gereğince 
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alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de bağlı (P) işaretli cetvelde, 5.1.1961 
tarihli ve 237 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince; kurumların satınalacakları 
taşıtların âzami satınalma bedelleri, bağlı (T) işaretli cetvelde, gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 14. — 
Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 15. — 
Geçen yıl borçları bölümlerindeki  ödenek üstüne çıkan ve 1960 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan  borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 1928 - 1959 
bütçe yıllarına aidolup da Mnhasebei Umumiye Kanununun 93 üncü maddesine 
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1961 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı kısım bölümleri ile yatırım 
bölümleri artıklarından eski yıllar borçları bölümlerine Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 16.— 
2.6.1929 tarihli ve 1513 sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gerekecek 
olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen 
tahvillerin karşılıkları 1961 bütçe yılında para ile ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 
17.— Katma bütçeli idarelerle umumi bütçe dışındaki daire ve müesseselerin,  
umumi bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her derecedeki yatılı okullarla 
ecnebi memleketlerde kendi hesaplarına okutacakları, öğrenciler için ‹bütçelerine 
konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli cetvelde gelir ve bu 
öğrencilerin her türlü giderleri ile ödeneklerine harcanmak üzere, bağlı (A/1) işaretli 
cetvelde mevcut veya yeniden açılacak bölüm ve maddelere ödenek  kaydetmeye 
Maliye Bakanı mezundur.  

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...  Kabul edilmiştir.  MADDE 18. — 
1961 bütçe yılı içinde Millî Savunma ihtiyacı için ecnebi memleketlerden  getirtilecek 
ithalât umumî tarifesinin 27,10  numarasına giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) 
Gümrük Resmî ve zamları ile Rıhtım resimleri ve Hazineye, katma bütçeli idarelere, 
özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi,  Hazine hissesi, resim, hare ve zamlardan 
ve ardiye ücretlerinden ve dâhilde Belediye İstihlâk  Resminden muaftır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 19. — 
Bedeli 27 Mayıs 1938 tarihli ve 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan Anlaşma ile temin 
edilen 10 milyon sterlinlik krediden ödenmek üzere umumî bütçeye dâhil dairelerce 
yapılan malzeme siparişine mütaallik sözleşmelerde Hükümete aidiyeti kabul edilen 
taahhüt vergileri tutarını, bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak hususî 
bölüme gelir, diğer taraftan bu daireler bütçelerinde malzeme bedellerinin gider 
kaydı için açılan hususî bölümlere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı mezundur. 



240

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 20. — 
5582 sayılı Kanun çerçevesi dışında, gerek Birleşik Amerika’dan ve gerek diğer 
memleketler ve beynelmilel teşekküllerden yapılmış ve yapılacak anlaşmalar 
gereğince bâzı hizmetler veya taahhütler karşılığı olarak muayyen maksatlara tahsis 
edilmek üzere 1961 malî yılı içinde temin edilecek imkânların, Türk lirası karşılıkları 
ile, malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan ilgili 
idare bütçesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı mezundur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 21. — 
a) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ve 64 üncü maddelerinin 
her yıl Tarım Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek miktarına ait hükmü. b) Ziraat 
Bankası Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 20.5.1955 tarihli ve 6617 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin (c) fıkrası hükmü, c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı 
Sivil Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü, ç) Korunmaya 
muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanun hükmü, 1961 bütçe yılında bu 
kanuna bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde ilgili tertiplerine konulmuş miktarlar 
dâhilinde tatbik olunur. d) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha 
edilmesi hakkındaki 26.3.1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanunun hükmü 1961 Bütçe 
yılında tatbik olunmaz.

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 22.— 
Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurların 4 Ağustos 1958 
tarihinden evvel ellerine geçen döviz miktarını geçmemek üzere 4991 sayılı Kanunun 
muaddel birinci maddesinde derpiş olunan emsalller, 1961 malî yılı için Bakanlar 
Kurulunca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 23. — 
27.2.1959 tarihli ve 7236 sayılı Kanunun emekli keseneği ve karşılıkları hakkındaki 
muvakkat 2 nci maddesi hükmü 1961 mali yılında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 24. — 
5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı ilköğretim ve eğitim Kanununun 76 ncı maddesinin (a) 
fıkrası gereğince Devlet bütçesinden yapılacak yardımlardan köylerde inşa olunacak 
okullar için lüzumlu içme suyu tesislerinin gerektirdiği giderlere karşılık olmak ve 
10 milyon lirayı geçmemek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca tefriki uygun görülen 
miktardaki ödeneğin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine bir taraftan gelir 
ve diğer taraftan ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 25. 
— 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa tâbi sermaye şirketleri ile kooperatif 
şirketlerin, 1960 takvim yılı için beyan ettikleri kazançlar üzerinden adlarına 
salınacak Kurumlar Vergisinin yarısı Mayıs 1961, ikinci yarısı ise Ekim 1961 sonuna 
kadar ödenir. Bu gibi şirketlerden kendilerine özel hesap dönemi tâyin, edilmiş 
olanlar, yukarıki fıkraya göre salınacak, vergilerinin yarısını Kurumlar Vergisi 
beyannamesinin verildiği ayı takibeden ayın, diğer yarısını ise, beyannamenin 
verildiği ayı takibeden 6 ncı ayın sonuna kadar öderler. Şu kadar ki, sonuncu taksidin 
ödeme süresi, 1961 bütçe yılını aşamaz. 
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MALÎYE BAKANI KURDAŞ KEMAL — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
MALÎYE BAKANI KURDAŞ KEMAL (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 

25 nci madde ile Kurumlar Vergisinin tahsiline münhasır olmak üzere bu yıl yeni 
bir şekil getirilmektedir. Kurumlar Vergisi beyannameleri eskiden Nisan ayında 
veriliyordu. Bugün lise gerek kurumum kendisine ait ve gerekse hissedarlarına ait 
Gelir Vergisine mahsuben kurum kazancından stopaj yolu ile alınan vergiler Mayıs 
ayında ödenmektedir. Kurumlar Vergisinin tahsilinde mükelleflere büyük bir külfet 
tahmil edeceğini müşahede eden Hükümetiniz bunu iki taksitle almayı teklif etmiş 
ve bu teklif Bütçe Encümeninin tasvibine iktiran etmiş, encümenin kabulünden 
sonra Bütçe Kanununda derpiş olunmuştur. Kurum kazancından Kurumlar Vergisi 
çıktıktan sonra geri kalan kısmından alınan Stopaj Vergisinin de iki taksitle alınması 
kararına vardık. Vatandaşlarımıza hiçbir lüzumsuz külfet yüklememek amaciyle 
bu teklifi Yüksek Huzurunuza getirmiş bulunmaktayız. Böylelikle Kurumlar 
vergileriyle beraber Stopaj Vergisini de bu yıl biri Mayıs diğeri Ekim ayında olmak 
üzere tasvibederseniz iki taksitte alacağız. Bu suretle vergi mükelleflerine de mühim 
bir kolaylık sağlanmış olacağını tahmin etmekteyim. Dolayısiyle vatandaşlarımızın 
vergi ödeme kabiliyetleri kolaylaşacak ve ellerinde kalmış olan bir miktar parayı 
da başka işlerde çalıştırmak suretiyle bir menfaat de sağlamış olacaklardır. Bunun 
neticesi olarak mükellefler daha büyük bir şevkle taaütlerini yerine getirmiş 
olacaklardır. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI KUYTAK FİKRET — Encümenimiz 

Hükümetin bu teklifi ile mutabıktır, arz ederim. 
BAŞKAN — Encümenin de kabul ettiği 25 inci maddenin yeni metnini okuyoruz. 

Madde 25. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa tâbi sermaye şirketleri ile 
kooperatif şirketlerin, 1960 takvim yılı için beyan edecekleri kazançlar üzerinden 
adlarına salınacak Kurumlar Vergisiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı 
maddesi mucibince şirket kazancı üzerinden kesecekleri Gelir Vergisinin yarısı Mayıs 
1961, ikinci yarısı ise Ekim 1961 sonuna kadar ödenir. Bu gibi şirketlerden kendilerine 
özel hesap dönemi tâyin edilmiş olanlar, yukarıki fıkraya göre salınacak vergilerinin 
yarısını Kurumlar Vergisi beyannamesinin verildiği ayı takibeden ayın, diğer yarısını 
ise, beyannamenin verildiği ayı takibeden 6 ncı ayın sonuna kadar öderler. Şu kadar ki, 
sonuncu taksitin ödeme süresi, 1961 bütçe yılını aşamaz. 

BAŞKAN — 25 inci maddenin bu şeklini oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 26. — Bu kanun 1 Mart 
1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 
27.— Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Tümü üzerinde Bütçe Komisyonu Başkanına söz veriyorum. Ondan sonra iki 
üyeye söz vereceğim. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ FİKRET KUYTAK — 1 Martta başlıyacak 
olan yeni malî yıla, memleket ekonomisinin hangi şartlarla gireceğini huzurunuzda 
kısaca belirtmek faydalı olacaktır. İktisadi hayatımızın güç bir devre geçirdiğine 
şüphe yoktur. Piyasada uzun zamandan beri devam eden durgunluk, hayat 
pahalılığının dar gelirli tabakalar üzerinde bıraktığı zorluklar, yıllarca devam eden 
israfların tahribatı, ihmal edilmiş âmme hizmetlerini düzene sokmak ve halkın 
sayısız ihtiyaçlarını karşılamak mecburiyeti halli hazıra gelen büyük birer problem 
olarak karşımızda durmaktadır. Biraz sonra reylerinize arz edilecek olan yeni bütçe, 
âmme hizmetlerini malî takatimiz ölçüsünde ve en verimli şekilde karşılamak üzere 
hazırlanmıştır. Malî tarihimizde ilk defa olarak 8,5 milyarı aşan bir tahsisat ile inkılâp 
rejimi icraatını yürütecektir. Buna rağmen birçok iktisadî, sosyal ve idarî meselelere 
imkânlarımızın sınırını aşarak tahsisat ayırmaya muvaffak olamadığımız, 
müzakereler esnasında bütün açıklığı ile Muhterem Kurucu Meclis ve Hükümet 
üyeleri tarafından ortaya konulmuş bir hakikattir. Bütçelerin milletlere ve hükümetlere 
temin ettiği imkânların sınırı, memleket ekonomisinin zenginliğine bağlıdır.  Bu 
bütçeyi yeni bir istikbale hazırlanan Türkiye’nin sağlam ve canlı bir ekonomiye 
doğru katedeceği ilk merhale ve ümitli bir adım olarak kabul etmek lâzımdır. 
Komisyonumuzun Yüksek Heyetinize sunduğu raporda, iktisadî ve malî durumumuza 
dair bütün hakikatler, tam bir samimiyetle ifade edilmiştir. Aynı noktalara burada 
tekrar dönmiyeceğim, şu kadarını kısaca arz edeyim kî, yeni malî yılda Yüksek 
Meclis ve Hükümetimiz 3 mühim hedef üzerinde hassasiyetle durmak ve gerekirse 
tedbirler aramak mevkiindedir. Bunlardan birincisi : Piyasa durgunluğunun 
önlenmesi ve iktisadî hayata canlılık temin edilmesidir. Yeni bütçenin tertip ve 
strüktür itibariyle iktisadî faaliyete hareket kazandıracak bir karaktere sahibolduğunu 
biliyoruz. Buna rağmen ilkbahar aylarında psikolojik sebeplerle beklenilen piyasa 
hareketi gecikirse, Hükümetin icabeden teşviki daha başka iktisadî imkânlar 
kullanarak, yapacağına şüphe yoktur. İşçinin, esnafın ve tüccarın geçim ve kazanç 
emniyetini istikrarlı bir piyasa nizamı içinde teminat altına almak, bu intikal 
devresinde iktidarın başlıca vazifeleri arasındadır. Bütçe ve maliye Siyasetimizin 2 
nci büyük hedefi : Yıllardan beri iktisadî muvazeneyi bozan millî serveti tahribeden 
ve çalışan sınıfın hayat şartlarını güçleştiren enflâsyonist tazyikin durdurulmasıdır. 
Piyasada hareket temin etmek, yatırımları memleket ekonomisine en faydalı hacimde 
olarak ayarlamak istiyoruz. Ancak, bu siyasetin düşük iktidar zamanında olduğu 
gibi, muvazeneyi bozan ve iktisadî adaletsizliklere sebebiyet veren bir enflâsyonist 
iklim içinde cereyan etmesine asla fırsat bırakmamak, memleket mukadderatının 
mesuliyetini taşıyanlar için bir vecibe teşkil etmektedir. 3 üncü büyük hedef : 
Verimini kaybetmiş ve sosyal adalet icaplarıını yerine getirebilecek hususiyetlerden 
mahrum kalmış olan vergi sisteminin islahıdır. Birkaç hafta önce bu istikamette ilk 
teşrîî hükümler yürürlüğe vaz’edilmiştir. Bununla beraber maksadımız malî adalet 
prensiplerinin, memleket ekonomisini tazyik etmiyecek mükellefin ödeme 
kabiliyetine göre ahenkli bulunmasını sağlıyacak ve randımanı âzami seviyeye 
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yükseltecek istikamette tekemmül ettirilmesidir. Bu sebepledir kî, Bütçe Encümeni 
meri vergi kanunlarının Türk ve yabancı ilim otoritelerinden ve tatbikatçılarından 
faydalanmak suretiyle esaslı bir revizyona tâbi tutulması lüzumuna Ikanaat 
getirmiştir. Hükümetin vergi ıslâhatı konusunda ve adaletsizliklere mahal 
bırakmamak hususunda Bütçe Encümeni ile tam bir mutabakat halinde bulunması 
memnuniyete şayandır. Önümüzdeki haftalarda faaliyetinin ilk neticelerini görmeyi 
ümidettiğimiz, bir Vergileri İslâh Komisyonu kurulmuş olmasını, Yüksek Heyetinizin 
tasvîbiyle karşılaması ve bu yolda Hükümeti desteklemesi, semereleri artıracak ve 
süratle netice istihsalini kolaylaştıracaktır. Yeni bütçe, aynı zamanda yeni ‘bir 
zihniyetin başlangıcını teşkil etmektedir. Mazide bıraktığımız enflâsyon devrinin 
yatırımları, umumiyet itibariyle gösteriş maksadının hâkim olduğu birer sermaye 
İstihlâki mahiyetinde idi. Kurulan eserlerin maliyeti yüksek ve memlekete 
kazandırdığı iktisadî faide de, bunlara harcanan para ile mütenasip değildi. 
Hükümetimiz bu yıl memleketin her köşesinde, mütevazı çapı olmak ile beraber, her 
biri mahallî mübrem ihtiyaçlara cevap teşkil edebilecek hizmet konularında 
yatırımları teksif etmek kararındadır. Yatırımlara yapılacak harcamalarda, israflar 
katî surette önlenecek ve iktisadîlik prensibine âzami titizlikle tam bir sadakat 
gösterilecektir. Yatırımlarımızın sıklet merkezi bu bütçe ile beraber bilhassa köy 
ekonomisine doğru kaydırılmaktadır. Bu memleketin tarihinde ilk defa olarak bir 
Meclis ve Hükümetin köy okullarına 240 milyon ayırdığına şahit olmaktayız. Geçen 
10 yıl zarfında bütçelerin aynı maksada ayrıldıkları tahsisat yekûnu 180 milyon 
liradan ibaret olduğu hatırlanacak olursa yeni bütçenin ne derece katî ve azimkar bir 
zihniyetle, köy hayatına el uzattığı anlaşılır. Bu 240 milyon, köylerimize yalnız 
kültür götürecek, bir inkılâp seferberliğine başlangıç teşkil etmekle kalmıyacaktır. 
Bu derece mühim bir meblâğın kelimeyi tekrarlamakta fayda görüyorum) ilk defa 
olarak köy ekonomisi çerçevesi içinde harcanarak köylerimize munzam bir satınalma 
gücü kazandırmış olacaktır. Ayrıca köy yollarına ilk 4 ay için verdiğiniz ve bütçe 
imkânları dairesinde artırılmasına çalışmak kararında olduğunuz 15 milyon liralık 
tahsisat ve köy ziraatini geliştirmek üzere yapılacak olan 100 milyondan fazla 
yatırım mevcuttur. Ancak köy hayatına bu bütçenin getireceği yenilik sadece 
yatırımların arz ettiği ve memleket ekonomisinin âzami takatini ifade eden biraz 
evvel zikrettiğim hususlara inhisar etmiyecektir. Köylerinizin sağlık nimetlerinde 
daha geniş ölçüde faydalanmaları ve bu hayatî ihtiyacın teşkilâtlı çalışmalarla 
karşılanması hususunda Hükümetimizin gerekli tedbirleri alacağına inanıyoruz. 
Sözlerimi tamamlarken belirteceğim bir nokta, öyle tahmin ediyorum ki, Yüksek 
Heyetinizin düşüncelerine tercüman olacaktır. Bütçe tahsisatının ve yatırım 
masraflarının kullanılış tarzı, bu tahsisat ve masrafların miktarından çok daha 
mühimdir. Bir Meclis, vergi mükellefinin fedakârlığı pahasına elde edilen hasılatı en 
mübrem ihtiyaçlara ayırabilir. Lâkin icra kuvveti bu parayı harcarken tasarrufa riayet 
etmez, sarf konularını tam bir mesuliyetsizlik zihniyeti içerisinde faydasız veya 
iktisadî hayata tesiri olmıyan özel maksatlara inhisar ettirirse milletin fedakârlığını 
hizmet ve eser olarak kendisine iade imkân ve fırsatı hâsıl olamıyacağı tabiîdir. 
Görülmemiş kalkınma devrinin memlekete verdiği zararlar bilhassa tahsisatın 
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kullanışındaki israf ve yolsuzluklardan ileri gelmiştir. İnkılâp rejimi 1961 bütçesinde 
ayni halin tekerrür etmemesine, her kuruşunun tasarruf kaidelerine tam bir riayetle 
harcanmasına ve gösteriş yerine faydanın esas tutulmasına titiz bir dikkat 
gösterecektir. Bu yıl yatırımlara ayırdığımız tahsisattan daha iyi randıman alınmasını 
beklemek büyük milletimizin hakkı ve bu randımanı temin etmek Hükümetin 
vazifesidir. Türkiye, tarihinin bir karanlık sayfasını 27 Mayıs İnkılâbı ile kapamış ve 
yeni istikbalin inşasına başlamıştır. Her ferdin, memleket dâvalarında ve 
hizmetlerinde, şuurlu bir mesuliyet duygusu ile vazifesini yerine getirmeye 
çalışacağız. Ve bu intikal devresinde kurulacak yeni prensiplerin ve atılacak sağlam 
temellerin memleket hesabına bir kazanç teşkil edeceğine inanıyoruz. Vatandaşın 
kanundan başka hiçbir şeyden korku duymıyacağı, haklarına güveneceği, huzur 
içinde yaşıyacağı ve istikbale güvenle bakacağı, bir Türkiye yaratmak müşterek 
iddiamız ve bu vatana karşı olan mukaddes borcumuzdur. (Bravo sesleri, şiddetli 
alkışlar) Teşekkür ederim. Şu dakikada 1961 bütçe müzakerelerini Yüksek Heyetiniz 
tamamlamak üzere bulunuyor. Gerekçesi 3 Şubatta Kurucu Meclise tevdi edilmiş 
olan bütçe, o tarihten beri geceli ve gündüzlü tetkik ve münakaşalar neticesinde katî 
şeklini almıştır. Büyük bir titizlikle yaptığınız tetkiklerin ve kabul ettiğiniz 
hükümlerin, önümüzdeki malî yıl zarfında Türk ekonomisine hayırlı olmasını candan 
temenni ediyoruz. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Oğuz Ahmet. 
OĞUZ AHMET — Muhterem arkadaşlar, malûm olmakla beraber bu Meclis 

çatısı altında bulunan her arkadaş ne bir topluluğu ve ne de bir zümreyi temsil 
etmediğini ancak ve ancak kendi namına konuştuğunu bir kere daha belirtmek 
isterim. Bu vesile ile şunu da ilâve etmek isterim ki, bildiği yoldan dönmiyen 
insanlar kendini Allah’ın yanında görerek kürsüye kadar gelen ve şu ve bu telkin 
veya korku dolayısiyle inançlarından vaz geçmiyecek insan olduğumu arz etmek 
isterim. Muhterem arkadaşlarım, 1961 yılı bütçesini 8 günden beri birlikte tetkik 
etmekteyiz. Bu arada söylenen fikirler, yapılan tenkitler aynı zamanda bütçenin 
tümü hakkındaki ifadelerimi değiştirmeme, imkân olmadığını, bilâkis kanaatlerimi 
pekleştirdiğini, bu bütçenin normal zamanlara has bir Devlet bütçesi olmadığını 
tekrar tebarüz ettirmek isterim. Bu bütçe ihtilâlin arifesinde, bu Devlete yeni ufuklar 
açmak için; bu bütçe yeni zihniyetin, yeni ufukların ve yeni temellerin atılması ile 
tahakkuk etmesi beklenirken, ihtilâlin çeşitli kademeleriyle beraber geçmiş bütün 
meseleleri bir tarafa bırakıp yeni görüşlerle, yeni bir anlayışla bütçenin temellerini 
atmış olsa idi, muvaffak olacağı hepimizce bilinen bir keyfiyet olacaktı. O itibarla 
Anayasanın yeni bir görüşle ortaya serilip yeni bir nizam kurulmasını arzu etmekteyiz. 
Arkadaşlar hemen ifade edeyim ki, ihtilâl  demek bir nevi deprem demektir, ihtilâlin 
zihniyetine uygun olmıyan binalar sarsılır çöker. Bu onun lâzımı gayrimüfarikidir. 
Bunun yanında  bir noktayı da yüksek nazarlarınıza arz etmek isterim. Bir de 
Hükümet darbesi vardır. Bunda yalnız, baş değişir. Normal statüko, bütün teşkilât 
olduğu gibi kalır. Onun neticesinde bir ufak zümre taltif edilir, okşanır. Fakat biz 
böyle bir şey yapmadık. Türk Silâhlı Kuvvetleri yepyeni bir ruhla hürriyet ufuklarını 
açmak için gereğini yaptı  ve halk da bu ihtilâlin temelini teşkil etti. Binaenaleyh 
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bütçeyi bu anlamla tetkik ederseniz bu kanun dâvanın icap ve hedefleri içinde 
tutulmadığını görürüz. Bu bütçe maalesef bir tabiî Hükümet bütçesinden ileriye 
gidemiyor. Statüko, bütün masraflar, bütün kadrolar olduğu gibi yerinde, cemiyetten 
birisi mağdur olmuş öteki insanlar taltif edilmiştir. Haklı olarak mağdur kalan bir 
kısım insanlar da olacaktır. Bu itibarla Millî Birlik arkadaşlarımın direktiflerini 
de göz önünde tutarak şunu arz etmek istiyorum iki, ihtilâlin ana hedefleri vardır, 
ihtilâl diye bir kitap vardır. Şimdi onu bir tarafa bırakıyorum. İhtilâli takiben gelen 
hükümetler bu anlayış neticelerinden sıyrılıp onu tatbik edememişlerdir. Benim 
tebarüz ettirmek istediğim nokta budur. Şimdi ne yapabilirdi? Hakkın ve halkın 
diliyle konuşturmak, onun isteklerine ve onun gayretlerine hedef açmak. İhtilâli 
takibeden anda yapılacak tek şey, milleti birbirine kavuşturmak ana hedefi olması 
lâzımgelirdi. İlk iş birtakım depremlerin meydana getirdiği sarsıntıların zararlarını 
dahi iktiham etmek suretiyle, fevkalâde devreler içinde, vatandaşın sırtına bu kadar 
vergi külfeti yüklememek lâzımdır. Böyle bir bütçede bir taraftan köylünün 450 
milyon liralık pancar alacağı verilemezken, 100 milyon liralık istimlâk bedelleri 
garanti altına alınamazken ve bugün kanun icabı olarak Ziraat Bankasına vermek 
mecburiyetinde olduğumuz 80 milyon lirayı ödiyemezken, ayrıca 550 milyon liralık 
bir borcu da göz önünde tutmadan  böyle bir bütçe yapılıp huzurunuza geliniyor. 
Evet böyle bir ihtilâli bekliyen Türk vatanına, bizlerin vatandaş külfetini artırıcı yeni 
bir vergi getirmememiz gerekirdi arkadaşlar. (Particilik sesleri) Şunu söyliyeyim, 
ben burada vicdanımı konuşturuyorum, bir meslek adamı olarak konuşuyorum. Bu 
bütçe ihtilâl bütçesi olamaz arkadaşlar. Bu bütçede, yok diye, köylüye 450 milyon 
borcumuzun karşılığını koymamışız. 100 milyon demiyor, köylünün kredisini 
yokediyoruz. Binaenaleyh köylünün kredi imkânlarını yokeden bir bütçe gerekçesi 
bir ihtilâl bütçesi olamaz. Bunun yanında vergi zamlariyle karşısına çıkıp, muayyen 
zümrenin terfihi için maaşlara bu zammı yapamazdı... 

ONAT ARİF HİKMET — Siz encümende bütçeyi tasvibetmişsiniz, arkadaşlar 
öyle» söylüyorlar. 

OĞUZ AHMET — Onu bilen bilir. Sayın arkadaşlarım şunu arz etmek isterim 
ki, Millî Birlik; ihtilâlin, inkılâbın kaidelerini koyarak hükümetlere direktif 
vermiştir. Onun raporunu almakdan, nasıl bütçe yapılması lâzımgeldiğini sormadan, 
Hükümetten geçirmeden getirmiştir. Hulâsa etmek lâzımgelirse 1961 yılı bütçesi 
yapılan ihtilâlden beklenen dikkat ve istikamete göre yerine oturtulamamıştır. 1961 yılı 
bütçesi, yapılan ihtilâlin arzu ettiği istikamet ve gayeye uygun olarak yapılmamıştır. 
Bu bütçe memleket şartları göz önünde bulundurulmıyarak, vatandaşları birbirine 
yaklaştıracak ve ısındıracak mahiyette değildir. 

MALİYE BAKANI KURDAŞ KEMAL — Siz yaklaştırıyor musunuz Ahmet 
Bey? 

OĞUZ AHMET (Devamla) — Bu bütçe ile vatandaşlara yeniden vergiler 
tahmil edilmiştir. Köylü borçları için esaslı bir karar alınmamıştır. Türkiye’nin 
ziraî istihsalinde mühim bir rol oynıyan Ziraat Bankası borçları göz önünde 
tutulmamıştır. Ayrıca bu bankaya vermek mecburiyetinde olduğumuz 80 milyon 
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lira verilmemiştir. İş hayatımız atalet içerisinde bırakılmıştır. Buna inzimam en 
malî müzayakanın hayatımızda tevlidettiği mahallî ve umumî darlıklar ve zorluklar 
vardır. Bunun karşısında bütçede 710 küsur milyon liralık yeni bir külfet tahmil 
edilmiştir. Bu yük âdeta geçmiş kötü devrin idaresinin intacettiği haksız, iktisadî 
muvazenesiz gidişinin doğurduğu bir his içinde, reaksiyonu olarak tahmil edilmiş 
gibidir. Halbuki bütün bu gayretlerin, gayritabiî yolları bırakıp, millî ekonominin 
gelişmesine yöneltilmesi lâzımgelirdi. Bu neticeleri sağlamak için Hükümet elbette 
teşebbüslerde bulunacak icabeden tedbirleri alacaktır... Muhterem arkadaşlarım, 
böylece gayritabiî şartlar içinde sağlanan bir bütçenin realist görüşü göz önünde 
tutarak tatbik edilmesi lâzımgelir. Bu bütçenin tatbiki sırasında Anayasa ve seçim 
kanunu yapılacak, kabul edildiği takdirde seçime gidilecek, yeni bir parti iktidarı 
devri başlıyacak, yeni bir Hükümet gelecek ve bu bütçeyi eski görüş ve zihniyetle 
yeni bir hava içinde tatbik edilecektir. Şimdi yeni arkadaşların bir anda, iki, üç ayda 
bu bütçenin umumî yönünde yürümelerine, ona yeni bir istikamet vermelerine imkân 
yoktur. Yeni gelecek seçim kabinesi bir seçim sıtması içinde mühim işlere el atmak 
zorunda kalacaktır. Yeni gelecek iktidarın, kendisini derleyip toplayıp gelecek yılın, 
1962 -1963 yıllarının bütçesini hazırlıyacak durumda değildir. Realite olarak bu 
bütçe filhakika birçok şeyler, görüşler getirmektedir. Fakat, netice itibariyle vergiler 
alınacak ve birtakım konular üzerinde durulacak, mektep ve sair, işlere başlanacak. 
Ama yine başka bir havada yürüyüp gidecektir. İşte 1961 bütçesi sanki normal bir 
devrin, normal bir bütçesi gibi bu hava içinde tertiplenmiştir. Bu itibarla, ben Bütçe 
Encümeninde de bunun rayına, esas yerine oturtulmadığını ifade ettim. Ama umulur 
ki, Hükümet, önünde kendisini bekliyen yeni vazifelerin ve yeni rejimin icaplarına 
uygun bir rotaya bunu çevirmek yolunu, imkânını bulsun, göstersin. Böylece ümitli 
bir istikbale bakalım. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın İsmail Rüştü Aksal. 
AKSAL İSMAİL RÜŞTÜ — Muhterem arkadaşlarım; Millî Birlik Hükümetince 

hazırlanan ve bir haftadan beri Yüksek Heyetinizde tetkik ve müzakere konusu olan 
1961 bütçesi üzerindeki konuşmalar, şu anda sona ermek üzeredir. Her şeyden evvel, 
bu bütçenin büyük milletimiz ve memleketimiz için hayırlı ve başarılı olmasını, en 
samimî bir temenni olarak, huzurunuzda ifade etmek isterim. Aziz arkadaşlarım; 
Bütçe gerekçesinde ve Sayın Maliye Bakanının açış nutkunda, bu bütçenin 
hazırlanmasında göz önünde tutulduğu ifade edilen iktisadî, malî ve sosyal görüşlerin 
tahliline geçmeden önce, 1961 bütçesinin nasıl bir siyasî ortamda ve hangi şartlar 
altında hazırlandığını, hiçolmazsa ana hatları ile hatırlatmakta, biraz sonra 
vereceğimiz hüküm bakımından, fayda ve hattâ zaruret vardır. Gerçek hüviyeti ile bu 
bütçe, bir ihtilâl idaresini, en iyi niyetlerle ve bir an önce normal ve batılı mânasiyle 
demokratik nizama kavuşturma azminin ve özleminin hepimize hâkim olduğu bir 
devrenin mahsulüdür. Hür, şerefli ve haysiyetli birer vatandaş olarak yaşamamızın 
büyük teminatı olan Türk Silâhlı Kuvvetleri, 27 Mayısta siyasî bakımdan 
memleketimizi felâkete sürükliyen meşum bir gidişe son vermişlerdir. Haklılığını ve 
meşruiyetini, her şeyden önce, tahakkümünü ve ikbalini devam ettirebilmek için, 
Anayasamızı pervasızca çiğniyen, vatandaş hak ve hürriyetlerini alabildiğine 
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daraltan ve kısan, demokratik rejimin temel müessesesi olan serbest, eşit ve dürüst 
seçim yollarını kapıyan gayrimeşru faziletsiz bir iktidarı devirmekten alan bu hareket 
karşısında hepimiz, silâhlı kuvvetlerimize minnet ve şükran hisleriyle meşbuuz. 
Eğer bu kansız ihtilâl, iktidar mevkiinin, bir tahakküm ve ikbal yeri değil, millî 
iradenin pürüzsüz tecellisine dayanan bir millî emanet ve hizmet mevkii olduğu 
gerçeğini, büyük milletimizin katî bir ihtarı olarak, bundan böyle siyaset adamlarımıza 
anlatabilmişse, benim nâçiz kanaatimce, hedeflerinden en mühimini istihsâl etmiş 
olacaktır. Ayrıca, daha ihtilâlini saatlerinden itibaren, demokratik rejimi bir an önce 
ve bütün teminat müesseseleriyle kurmak kararını ifade eden en katî taahütler ve bu 
yolda girişilen gayretler bu ihtilâlin haklılığı ve meşruiyeti yanında, ihtilâli 
gerçekleştirenlerin samimiyet ve idealizmini de bütün medenî âlemin gözleri önüne 
sermiş bulunmaktadır. Nitekim, daha ihtilâlin ilk gününde, yeni Anayasamıza, hâkim 
olacak esasları tesbit etmek üzere derhal bir ilim heyetinin vazife başına çağrılması, 
Anayasa ve Seçim Kanununu hazırlamak vazifesi başta gelmek üzere, çok kısa bir 
devre için de olsa Devlet idaresi mesuliyetini paylaşmak maksadiyle bir Kurucu 
Meclis teşkili ihtiyacinin duyurulması ve bunun süratle gerçekleştirilmesi, ihtilâli 
yapanlara hâkim olan temiz idealizmin, iyi niyetin ve engin vatanperverliğin en katî 
ve müspet delillerini vermektedir. Kurucu Meclisin bir ihtilâl idaresinden serbest eşit 
ve dürüst seçim yoliyle normal ve demokratik nizama geçişte, ehemmiyeti asla 
küçümsenemiyecek esaslı ve ileri bir merhale olduğuna şüphe yoktur. Bu yeni 
merhalenin değerini lâyikiyle takdir eden ve önümüzdeki büyük vazifenin şerefi 
kadar tarihî sorumluluğunu da müdrik insanlar olarak geleceğe ümit ve emniyetle 
bakabiliriz. Muhterem arkadaşlarım, siyasî hayatta netice elde edebilmek için 
vatandaşlar arasında düşmanlık tohumu ekmeyi siyasî felsefelerinin ve mücadele 
metotlarının temeli yapanların, hem memleketi hem de kendilerini sürükledikleri 
felâket ve akıbetin ibret verici sahneleriyle karşı karşıya bulunuyoruz. 
Memleketimizde batılı mânasiyle demokratik nizamın kurulmasına ve ikinci 
Cumhuriyetin temellerinin atılmasına çalıştığımız bu devrede Demokrat Parti 
tecrübesinden hepimiz için alınacak büyük dersler vardır. Yakın geçmişin tecrübesiyle 
sabittir ki, vatandaşlar arasına düşmanlık tohumu ekerek netice elde etme gayretleri, 
kısa süreli başarılar sağlasa bile sonunda hem memleketi ve hem de bu yolun 
yolcularını felâkete sürüklemekten başka bir netice vermemektedir. Memleketin 
siyasî hayatında rol oynamak iddiasında olan siyaset adamlarımızın yakın geçmişin 
bu talihsiz denemelerini daima göz önünde tutacaklarını ummak elbette hakkımızdır. 
Hukukî teminat müesseseleri ne kadar kuvvetli olursa olsun ikinci Cumhuriyetin 
başarı şansı ve demokratik hayatın bu memlekette medenî milletlere hâs bir seviye 
ve olgunluk içinde gelişmesi, vatandaşlar olarak ve hususiyle siyaset adamları olarak 
bundan böyle siyasî mücadelede bu medenî anlayışın fikirlerimize, ruhlarımıza ve 
devranışlarımıza hâkim olmasiyle mümkündür. Aziz arkadaşlarım; Siyasî bakımdan 
memleketimizi korkunç bir felâkete sürükliyen idareye son veren Silâhlı 
Kuvvetlerimiz ve intikal devresinde onun mümessili olarak hareket eden Millî Birlik 
idaresi, iktisadî ve malî sahada da altından kalkılması cidden güç, ağır bir miras 
devri almışlardır. Çeşitli tarihî sebepler yüzünden iktisaden kâfi derecede gelişmemiş 
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bir memleket olarak esasen bünyeden gelen ve yenilmesi büyük ve sürekli gayretlere 
bağlı olan güçlüklere, mesuliyetsiz bir devrin iktisadî ve malî hayatımızda ve sosyal 
bünyemizde sebebolduğu geniş ve derin tahribatın da inzimam ettiği bir vakıadır. 
Filhakika Hükümetin bütçe gerekçesi, genç ve değerli Maliye Bakanımızın bütçe 
açış nutku, 10 yıllık basiretsiz ve maceraperest bir politikanın iktisadî ve malî sahada 
ve sosyal bünyemizde açtığı derin yaraları bütün şümulü ile önümüze sermiş 
bulunmaktadır. Daha evvel mesuliyet mevkiini işgal eden Hükümet adamlarımızın 
ve Devlet Başkanımızın bu konudaki mütaaddit açıklamalarında ve son defa yine 
Devlet Başkanımızın Kurucu Meclisin açılışında okunan mesajında da iktisadî ve 
malî durumumuzdaki vahametin bütün açıklığı ile ortaya konmuş olduğu hatırlardadır. 
Zamanında bu acı gerçekleri ortaya koymaya çalışmış yüzlerce, hattâ binlerce 
vatandaştan biri olarak, aynı mevzu üzerinde durmak suretiyle değerli zamanınızı ve 
lûtufkâı sabrınızı kötüye kullanmak istemiyorum. Kaldı ki hepimiz, İkinci 
Cumhuriyetin temellerini atmaya çalışırken siyasî meselelerde olduğu gibi, iktisadî, 
malî ve sosyal meselelerde de geriye değil ileriye bakmak, bugün karşılaştığımız ve 
daha uzun müddet karşılaşacağımız güçlükleri yenmeye büyük dâvalarımızı 
çözebilmek için çareler aramaya mecburuz. Ancak bu zaruret siyasî meselelerde 
olduğu gibi, iktisadî, malî ve sosyal dâvalarda da yakın mazinin acı tecrübelerinden 
ders almamak mânasına yorumlanmamalıdır. Aksine, büyük sorumluluk 
yüklenenlerin meselelerimizi halletmeye çalışırken, hâdiselere tarihî açıdan da 
bakmalarının hataları asgarî hadde indirebilmek için başlıca yol olduğu aşikârdır. 
Son on senede olduğu gibi, geçmişin hatalarını bugünün onlardan da büyük hata ve 
basiretsizliklerini gizlemek ve mazur göstermek için bir siyaset ve propaganda 
metodu olarak kullanmak değil, aksine bugünün hatalarını asgarî hadde indirmek 
için daima göz önünde tutabilirsek, her şeye rağmen bir ıstıraplı ve  karanlık 
devrinden dahi geleceğin inşasında faydalar sağlamış oluruz. Muhterem arkadaşlarım; 
Bu münasebetle 27 Mayısta Millî Birlik İdaresinin bir bakıma iktisadî ve malî sahada 
tevarüs ettiği maddî tahribattan da ehemmiyetli olan ve tedavisi oldukça uzun bir 
zaman, çok dikkatli ve ihtiyatlı davranmaya bağlı bulunan psikolojik bir unsura da 
temas etmek istiyorum. Arkada bıraktığımız son on yılda, enflâsyoncu politika ile 
iktisadî kalkınmayı gerçekleştireceklerine inanmış bulunanlar, enflâsyonun sosyal 
bünyemizde açtığı derin yaraları, iktisadî ve malî sahada sebebolduğu büyük tahribatı 
ilk anda kavrayamıyan geniş halk kütlelerine karşı vatandaşa hiçbir külfet yüklemeden 
de çözmek mecburiyetinde olduğumuz köklü ve çeşitli dâvalarımızın bir tılsımla ve 
bir çırpıda halledilebileceği yolunda devamlı  telkinlerde bulunmuşlardır. Vatandaşa 
yapılan bu yoldaki telkin ve propagandaların, bu devirden bize miras kalan iktisadî 
ve malî sahadaki tahribatının tamirinde ve bünyeden gelen güçlüklerin yenilmesinde 
mesuliyet mevkiinde bulunanlar için psikolojik bakımdan aşılması en güç engellerden 
biri olarak telâkki ediyorum. Bu psikolojik engelin ancak zamanla memleketimizin 
iktisadî, malî ve sosyal gerçekleri devamlı olarak ve açıkça ortaya koymakla, dikkatli 
ve ihtiyatli adımlar atmakla aşılabileceğine inanıyoruz. Aziz arkadaşlarım; Millî 
Birlik idaresi, 27 Mayıstan bu yana takibettiği iktisadî, malî ve sosyal politika ile 
mesuliyetsiz ve faziletsiz bir devrin iktisadî ve malî sahada ve sosyal bünyemizde 
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sebebolduğu çöküntüleri tamir ve tasfiye, istikrarı ve istikrar içinde gelişmeyi 
sağlamak çabalamak içinde olduğu iddia ve inancındadır, İnkılâptan bu yana alınan 
tedbirler ve girişilen icraat bir bütün halinde mütalâa edildiği takdirde bu inanç ve 
iddiada oldukça büyük bir hakikat payı bulunduğunu teslim etmek mümkün değildir. 
Bununla beraber 1961 bütçesi ve onunla ilgili yeni tedbirlerin Hükümetçe her 
vesileyle tekrar edilen «malî sıhhatleştirme» ve «istikrar içinde gelişme» politikasına 
uygunluğu oldukça münakaşa götürür bir keyfiyettir. Her şeyden evvel bu bütçede 
ve bu bütçe ile ilgili tedbirlerin alınmasında biraz önce temas ettiğim psikolojik 
faktörlerin gereği kadar göz önünde tutulduğunu ileri sürmek yerinde bir iddia olarak 
kabul edilemez. Nitekim önümüzdeki bütçenin Bütçe Komisyonunda ve Umumi  
Heyetteki müzakerelerinde temsilci arkadaşlarım tarafından yapılan tenkidlerin 
esasında ençok bu noktaya yöneltildiği dikkate alınırsa, bu görüşün hiç de mübalâğalı 
olmadığı kolaylıkla kabul edilir. Devlet hayatında ve hususiyle iktisadî ve malî 
politikarı ve bununla ilgili tedbirlerin tesbit ve tatbikinde, psikolojik unsurlara 
lâyıkiyle değer verilmezse memleketin kendisine hâs şartları ve vatandaşın itiyad, 
ruh haleti ve seviyesi nazara alınmazsa çok defa umulan netice elde edilemez ve 
sonunda büyük hayal kırıklığına uğramak ihtimali çoğalır. Bu bütçenin malî sahada 
bugün şiddetle muhtacolduğumuz asenismana, yani sıhhatleştirmeye de gereği kadar 
ehemmiyet verdiğini ileri sürmek haklı bir iddia sayılamaz. Filhakika on yıllık 
tahribatın malî bünyemizde açtığı vahîm yaraların bir çırpıda tedavisini beklemenin, 
muhali istemek olacağını müdrikim. Sıhhatleştirme ameliyesinde başarının bugün 
içinde bulunduğumuz şartlar göz önünde tutulursa uzun, karanlık ve sürekli 
çalışmalara bağlı olduğunu kabul etmemek, hafiflik olur. Bununla beraber, bu hayatî 
mevzuun üzerine daha çok iyilmek mümkün olabilirdi. Çok kısa bir zamandan beri 
iş başında bulunan genç ve enerjik Maliye Bakanımızın önümüzdeki aylarda bu 
mevzu üzerinde ciddiyetle eğileceği hususundaki taahhütünü gelecek için başlıbaşına 
bir teminat addetmekteyim. Diğer taraftan, bu bütçenin umumî hacminin ve bu 
hacmi sağlıyan yeni imkân ve tedbirlerin memleketimizin içinde bulunduğu hususi 
şartlar bakımından ekonomimiz üzerinde oldukça  ağır bir tazyik yapması veya 
henüz tam mânasıyla istikrara kavuşmamış ekonomimizde enflâsyoncu temayüllere 
sebebiyet vermesi galiptir. Bu itibarla yüksek seviyede bir muvazene fikrinin bizi 
uzun yıllar ıstırap çektiğimiz istikrarsızlığa sürüklemesi için gerekli teyakkuzun 
gösterilmesi lâzımdır. Kaldı ki, bu muvazeneyi sağlamak için başvurulan tedbir ve 
imkânların, memleketin bünyesine ve iktisadî şartlarımıza uygunluğu ve tahakkuk 
şansı da üzerinde durulmaya değer bir nokta teşkil eder. Bu mülâhazalarladır ki, ben, 
bu bütçenin maverasındaki memleket gerçeklerinin üzerinde, hiç şüphesiz zaman 
darlığından kâfi derecede durulmamış olduğu intibaı altındayım. Ancak, sırası 
gelmişken şu noktayı da belirtmek isterim ki, malî sıhhatleştirme ve iktisadî istikrar 
ihtiyacından bahsederken, bununla iktisadî hayatımızı durgunluğa götürecek ve 
gelişme arzu ve hızımızı kesecek bir tutumu asla benimsemediğimi derhal ilâve 
etmeliyim. Türkiyemizin iktisaden kalkınması vatandaşlarımızın hayat seviyesinin 
yükselmesi mal ve hizmet arzını süratli bir tempo ile artıracak geniş bir yatırım 
politikasına bağlı bulunduğu, hususunda sanırım hiç birimizin tereddüdü yoktur. 
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Bilhassa bizim gibi, yüz yılların ihmaline uğramış hayat seviyesi düşük bir taraftan 
büyük bir hızla artan nüfusunun, ihtiyaçlarını karşılasak öte yandan ileri milletlerle 
aramızdaki büyük mesafeyi süratle kapatmak zaruret ve azminde olan bir memlekette 
yüksek seviyede yatıran ihtiyacını kimse reddedemez. Türkiyenin yılda gayrisâfi 
millî hâsıladan yatırımlara ayırabildiği nispet % 12 civarında kalmıştır. Bu nispet 
yalnız iktisaden ileri memleketlere nazaran değil, iktisadî santiarı bize çok benziyen 
ve hattâ bizden çok daha gayrimüsait olan bâzı konuşmalarımıza nazaran bile çok 
düşüktür. Diğer taraftan yatıran politikası tesbit edilirken yakıaz yatıranların umumî 
hacminin artırılması değil, önceliklerinin de çok dikkatle tesbiti zaruridir. Yatırımların 
her şeyden önce ve politik mülâhazaların dışında mal ve hizmet arzını süratle 
artıracak, ihracat imkânlarımızı artırmak suretiyle tediye muvazenemiz üzerinde 
çabuk ve müspet neticeler verecek sahalara yöneltilmesi hayatî bir ehemmiyet 
taşımaktadır, öteden beri üzerinde ısrarla durulmuş olan bu zaruretin, nihayet Millî 
Birlik idaresince gerekli itibarı görerek Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulmuş 
olmasını burada memnuniyetle kaydetmek isterim. Bu teşkilâtın kuruluş safhasını 
süratle ikmal ederek uzun zamandan beri özlediğimiz umumî yatırım plânını veya 
istikametlerini bir an önce memleket ekonomisinin hizmetine arz etmesini ümitle 
bekliyoruz. Bu münasebetle şuna da işaret edelim ki, iktisadî kalkınmamızın sırrını, 
yainrz daha yüksek ve daha rasyonel Devlet yatırımlarında değil, hususi sektörün 
yatırım hacminin de geniş ölçüde artırılmasında görüyorum. Bu neticenin istihsali 
için gerekli her tedbir cesaretle alınmalıdır. »Bu tedbirler arasında maksada uygun, 
bir kredi politikası, aynı esaslardan mülhem bir dış ticaret politikası ve nihayet hususî 
rektörün yatırım şevkini ve hızını artırmak bakımından hususî bir ehemmiyet arz 
eden geniş görüşlü bir vergi politikası takibedilmek lâzımdır. Muhterem arkadaşlarım; 
Hazır sırası gelmişken geniş vatandaş kütlelerini ve iş âlemini, vergi mükellefi 
sıfatiyle yakından ilgilendiren bir konuya da temas etmek istiyorum. Bu bütçenin 
milletimize ve memleketimize, mütevazi ölçüler içinde de olsa yeni hizmet ve 
gelişme imkânları sağladığı doğrudur. Ayrıca içtimaî adalet mevzuunda zamanı, 
metodu münakaşalı ve iktisadî neticeleri bugünden kesin olarak kestirilemiyecek 
bâzı adımlar atıldığı da görülmektedir. Diğer taraftan bu bütçe bu yeni hizmet ve 
gayretlere mukabil mükellef sıfatiyle vatandaşa yeni külfetler, yeni yükler de 
getirmiştir. Tılsımlı bir âsa ile memleketi kalkındıracağını ve Devlet hizmetlerini 
genişleteceğini uzun yıllar iddia ve vatandaşa bu yolda telkinlerde bulunmayı siyasî 
maharet telâkki edenlerden olmadığımız için, normal yollardan vergilerimizin 
verimini artırmayı. tabiî karşılamaktayız. Ancak, Vergi Kanunlarımızdaki gedikleri 
kapamak ve vergi adaletini sağlamak için vergi mevzuatunızda ıslahatın zaruretini 
hep birlikte kabul etmekle beraber zaman, takibedilen metod, memleketimizin 
bugünkü şartları ve nihayet mükelleflerin seviyesi ve ruh haleti nazara alınmaksızın 
kestirmeden netice istihsali yoluna başvurulması isabetli olmamıştır. Bu sebeple son 
yapılan değişiklik ve ıslahatta iktisadî mülâhazalardan ziyade, malî mülâhazaların 
ön plâna alındığı intibaı hâsıl olmaktadır. Muhterem arkadaşlarım; Vergi 
mevzuatımızda ıslahat, benim nâçiz görüşüme göre, vergi adaleti prensibi göz 
önünde tutulmakla beraber, iktisadî gelişmeyi ve yatırım hızını aksatmayacak aksine 
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teşvik edecek ve vatandaşta vergi mukavemeti hissini asgarî hadde indirecek 
metodların ve ölçülerin aranıp bulunmasiyle gerçekleştirilmek lâzımdır. Bunun için 
memleketimizin iktisadî ve sosyal bünyesini çok iyi tetkik etmek, geniş antetlere 
başvurmak, çeşitli sektör temsilcilerinin görüş ve mütalâalarına değer vermek vergi 
ıslahatında başvurulması lâzımgelen en doğru yoldur. Son defa Vergi Kanunlarımızda 
hiç şüphesiz iyi niyetlerle girişilen ıslahat ve değişiklikler sırasında bu esaslara kâfi 
derecede önem verilmediği için düşülen hatalar karşısında mükelleflerden yükselen 
şikâyeti haksız görmemek lâzımdır. Bu mevzuda değerli Temsilci arkadaşlarım 
gerek Bütçe Komisyonunda, gerek Umumî Heyetteki müzakerelerde bilgi ve yetki 
ile lüzumlu tenkitleri ve ikazları yaptılar. Bu müzakerelerden anlaşılmıştır ki, vergi 
mevzuatımızda yapılan son ıslahatta hatalar, tashih ve ıslaha muhtaç birçok noktalar 
vardır. Nitekim, Millî Birlik Hükümeti ve onun genç ve değerli Maliye Bakanı 
Temsilci arkadaşlarımız tarafından yapılan tenkitleri ve ikazları büyük bir anlayış ve 
olgunlukla karşılamıştır. Bu anlayışladır ki, son defa taldil veya yeniden ihdas 
edilenler de dâhil olmak üzere vergi istemimizde ve kanunlarımızda gerekli ıslahatı 
ve düzeltmeleri süratle yaptıracağını, gerek Bütçe Komisyonunda ve gerek bu 
kürsüden millete karşı vaad ve taahhüketmiştir. Eğer hatalı ve ağır noktaları tadil ve 
ıslahı, mükellefe inhikâs etmeden önce süratle düzeltilebillirse Maliye Bakanımızın 
bu taahhüdü ayrı bir değer taşıyacaktır. Bu münasebetle Millî Birlik idaresinin ve 
Maliye Bakanımızın bu anlayış ve davranışını, haklı ve yerinede tenkitlerin uyarıcı 
faziletine inanmış bir zihniyetin ve tutumun çoktan beri özlediğimiz bir tezahürü 
olarak şükranla kaydetmek isterim. Asıl mühim olan nokta, Devlet icraatında 
açıklığın müessir bir murakabenin ve hatadan dönme faziletinin artık bizim siyasî 
geleneklerimiz arasına girmekte olmasını müşafhalde etmektir. Bu bütçe 
müzakerelerinin bende ‘bıraktığı en güzel intihalardan birinin, karşılıklı iyi niyet, 
hürmet ve itimadın birçok meselelerimizin hal yoluna girmesinde bundan böyle bize 
yeni ufuklar açtığını müşahade etmek olmuştur. Muhterem arkadaşlarım; Buraya 
kadar olan mâruzâtımla 1961 malî yılı bütçesinin hazırlandığı sırada memleketimizin 
içinde bulunduğu siyasî şartları umumî hatları ile teşrih etmeye ve yeni bütçenin 
iktisadî bakımdan kısa bir tahlilmî yapmaya çalıştım. Hulâsa etmek lâzım gelirse, 
siyasî bakımdan ileriye emniyet ve ümitle baktığımız bir devre de tatbik mevkiine 
girecek olan 1961 Bütçesi, memleket ekonomisine vadettiği hizmet gücünde ifadesini 
bulan yapıcı hüviyeti yanında bâzı tereddütt ve endişeleri de beraberinde 
getirmektedir. Muhterem arkadaşlarımı; Yüksek Heyetinizin tasvibine sunulmuş 
olan bu bütçeyi kıymetlendirir ve reylerimizi verirken, dünkü faziletsiz iktidardan 
devralınan iktisadî mirasın elîm durumunu, İnkılâp Hükümetinin işbaşına geldiği 
günden beri tâhribedilmiş olan memleket ekonomisini istikrara kavuşturmak için 
sarf etmiş olduğu iyi niyetli gayretlerini ve nihayet bu bütçenin nasıl bir siyasî ortam 
içinde hazırlanmış olduğunu dikkat nazarına almamız yerinde olur. Bu hususları göz 
önünde bulundurarak ve yeni bütçenin millî inkılâbın memleketimizde tekrar hâkim 
kıldığı fazilet havası içinde en iyi şekilde tatbik edileceğine inanarak bütçe üzerindeki 
oyum müspet olacaktır. Hepinizi sevgi ve saygıyla selâmlarım, muhterem 
arkadaşlarım. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar)
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BAŞKAN — 1961 yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir. Bütçenin tümü açık oyunuza sunulmuştur. Şimdi, Sayın üyelerin adları 
okundukça, oylarını kullanmalarını rica ediyorum. (Ad listesine göre reyler 
toplandı.) Oyunu kullanmıyan üye var mı? Yok. Oy verme sona ermiştir. 1961 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının oylama neticesini arz ediyorum.  Oylamaya (248) iştirak 
vardır. (229) kabul, (10) ret, (9) çekinser vardır. Tasarı (248) oyla kabul edilmiş ve 
kanuniyet kesbetmiştir. Memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dilerim. 
(Alkışlar) Söz Başbakan Yardımcısınındır. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI KIZILOĞLU 
MUHARREM İHSAN — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Devlet ve 
Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel’in selâm ve muhabbetlerini Yüksek 
Heyetinize arz ederim. Günlerden beri gerek komisyonlarda, gerek Yüksek Mecliste 
1961 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde değerli ilim, ihtisas sahiplerinin enine 
boyuna huzurunuza arz edilmiş olan bütçede bu ihtisas sahiplerince yapılan vukuflu, 
uyarıcı inceleme ve ileri sürülmüş bulunan mütalâa ve istekler Hükümetçe dikkatle 
tâkibedilmiştir. 1961 yılı muvazeneli ve kontrollü bir bütçe sistemi plân ve programa 
dayanan bir çalışma ile gerekli yatırımlara geniş ölçüde yer vermiş askerî, idarî, adlî, 
kültürel, sosyal, malî, ekonomik, ziraî, ulaştırma, sanayi, imar iskân ve basın yayın 
konularındaki takibedeceğimiz ana politikayı bakan arkadaşlarım gerek komisyon, 
gerek Umumî Heyet müzakereleri sırasında açıkladılar. Ben burada bunları tekrar 
edecek değilim. 27 Mayıs inkılâbının getirdiği millî birlik ruhu içerisinde ve 
anlayışında memleketin sükûn ve huzurunun temini, istikrarlı iktisadî ve malî bir 
politika ile vatandaşlarımızın muhtacolduğu geçim seviyesinin yükseltilmesi, adlî 
ve idarî alanlarda kanunların eşitlik esasına dayanan bir ölçü ile tatbik edilmesi ana 
prensibimizdir. Bilhassa son 8 gün içerisinde geceli gündüzlü çalışarak 1961 yılı 
bütçesinin kabulünde gösterdiğiniz yüksek alâka, destek ve anlayışa Hükümet adına 
en derin teşekkürlerimi arz eder Sayın üyeleri saygı ile selâmlarım. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Gündemimizde başka madde kalmamıştır. Ancak, yarın Temsilciler 
Meclisinin görüşeceği müstacel kanunlar vardır. Bu sebeple yarın saat 10,00 da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.33
6- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ70

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesine başlandı. Bütçenin tümü 
üzerinde söz isteyen üyelerin konuşmalarına geçildi. İlk sözü Kurucu Meclis üyesi 
Tardu alarak, “Muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitim bütçesi ve takdim lâyihasını ve 
raportörün raporunu dikkatle okudum. Bilhassa Bakanlığın takdim yazılarını 
inceledim. Raporun muhtevası ve bu raporların ortaya koyduğu fikirler üzerinde 
dikkatle durdum. Fakat, maalesef aradığımı bulamadım. Çok iyi bilirsiniz ki, bilhassa 
bütçe takdim yazıları ve raportörlerin raporları, bâzı parlâmentolarda ve zaman 

70  T. C. KURUCU MECLİS TUTANAK DERGİSİ,  Beşinci Birleşim (24.2.1961) s.230.
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zaman bizim parlâmentomuzda olduğu gibi, ilgili konu için en yüksek seviyede bir 
etüd mahiyetini taşır. O derecede ki, bu etüd, bir taraftan geçmiş yılların icraatını, 
gayeler ve uygulamalar bakımından gözden geçirdiği gibi gelecek yılın icraatına da 
istikamet verir, ışık tutar, halbuki elimizdeki bütçe bir ödenekler listesidir. Ve o 
ödenekleri mâkul gösterecek satırlardan ibarettir. Bu mevzu üzerinde fazla 
durmıyacağım. Gelecek senelerde huzurunuza, bu Mecliste yer alacak, Sayın 
üyelerin karşısına getirilecek olan bütçe raporlarının arz ettiğim gibi istikamet verici, 
ışık tutucu ve en yüksek seviyede bir ihtisas vesikası alarak getirilmesini diliyorum. 
Şimdi bütçeyi çeşitli açılardan kısaca ve zamanın müsaadesi nispetinde gözden 
geçirmek istiyorum. Millî Eğitim bakımından ülkülerimizi tereddütsüz bir şekilde 
tâyin eden Atatürk prensipleridir, inkılâplardır. Bu hususta bu yaz ve yaz aylarını 
takibeden günlerde çalışmış olan bir eğitim komisyonunun neşretmiş olduğu bir 
rapordan birkaç satırı arz edeceğim. Komisyonun bir üyesi sıfatiyle bu fikirleri 
tamamiyle benimsemiş bulunuyorum: «Millî ülkümüz, milletimizi hür düşüncenin 
hâkim olduğu bir hava içinde bilgi, sanat, teknik ve refah seviyesi bakımlarından 
Batı uygarlığının seviyesin yükseltmek. Türk milletinin sahip olduğu millî, ahlâkî, 
insanî üstün değerlerini geliştirmek, onu Batı uygarlığının yapıcı, yaratıcı seçkin bir 
ortağı haline getirmektir. » diye ifade edilmiştir. Yeni nesilleri, bu millî ve sosyal 
hedefleri öne geçirerek, kuvvetli bir ülkücülük ve fedakârlık ruhu içinde 
yetiştirmeliyiz. Nesilleri, hele aydınları millî veya toplumsal menfaat ile özel 
menfaatler karşılaştığı zaman tereddüdetmeden toplum menfaatlerini tercihe 
alıştırmalıyız. Ancak eğitim sistemimiz fertlere de en iyi şekilde gelişme, 
kabiliyetlerini serbestçe geliştirme imkânlarını sağlamalı, kısaca bu plân içinde 
ferdiyetçilikle, toplum anlayışı bir arada yer almalıdır. Eğitim ilkelerimizi kurarken, 
milletçe iyi ve eksik taraflarımızı incelemeli, tesbit etmeli, sosyal bünyemiz içinde 
geçen olayları bu açıdan da dikkatle takibetmeliyiz. Geçirdiğimiz acı denemelerden 
ders almasını bilmeliyiz. Arkadaşlar işte Yassıada olayları siyasî, ahlâkî ve netice 
itibariyle eğitim bakımından bir faciadır. Ben şahsan bir maarifçi olarak bir kısım 
münevverleri kâfi derecede millî ve ahlâkî ülkülerimize uygun bir şekilde ve 
fedakârlık ruhuna sahip olarak yetiştiremediğimiz için müteessirim. Şahsan kendime 
düşen mesuliyeti üzülerek ve fakat cesaretle üzerime alıyor ve sizlerden özür 
diliyorum. Arkadaşlarım, münevver yetiştirme plânımız üzerine yeniden ve önemle 
eğilmemiz lâzımdır. Bu gibi millî konularda biraz mübalâğaya dahi cevaz vardır. 
Rusya Sputnik’i fırlattığı zaman bütün Birleşik Amerika halkı ayaklandı. «Biz bittik, 
müspet ilimler bakımından çok geri kalmış bulunuyoruz» diye feryat ettiler. Bu olayı 
mübalağa ile ele aldılar. Bütün eğitimcileri harekete geçti. Amerika’nın eğitim 
faaliyetlerini bütün yönleriyle dikkatle gözden geçirdiler. Amerikalı öğretmenler, 
profesörler hiçbir yerden direktif almadan harekete geçtiler. Kongreler topladılar. 
Zayıflarının nerede olduğunu araştırdılar. Bizde Yassıada olaylarını millî eğitim 
bakımından ele almalıyız. Bilhassa aydınları yetiştirime bakımından millî eğitim 
plânımız üzerinde lüzumlu değişikliği yapmamız zaruridir. Münevver yetiştirirken 
bilgi vermeye olduğu kadar karekter kazandırma işine büyük önem vermek lâzımdır. 
Biz eğitim programlarımıza çok şey koymuşuzdur. Aradığınız her fikri veya hedefi 
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bu programlardan çıkarabilirim. Fakat bunları programların başına koymak kâfi 
değildir, tatbikat öne geçmelidir. Biz ekonomi alanında da çok şeyler istiyoruz fakat 
az verimli neticeler elde ediyoruz. Bunun gibi eğitim ailesinden rica ediyorum. Belli 
başlı birkaç temel eğitim ilkesi üzerinde ısrarla duralım, onları mutlaka 
gerçekleştirmeye çalışalım. (Alkışlar) Şimdi Millî Eğitim konularını ele alır almaz 
iki önemli faktör üzerinde dikkatle durmak zorundayız. Bunlardan birincisi toplumun 
eğitim ilkelerini gerçekleştirecek olan okuldur. Bilelim ki, okul, her şeye kadir 
değildir. Okul toplumdan ilham alır, toplumun daha ileriki hayatı için yeni nesilleri 
yetiştirirken toplum  içinden bol bol iyi örnekler ister. Bunları yalnız tarihten almak 
yetmez. Yaşadığımız devirden iyi misallere muhtacız. Çocuk görerek, yaşıyarak 
yetişir. Toplum içinde ahlâki ülküleri yaşatmak, canlı tutmak, şerre karşı 
teşkilâtlanmak mecburiyetindeyiz. Okullarda çocuklarımızı bu hava içinde, çok 
dikkatle seçilmiş eğitim prensiplerimizin ışığı altında yetiştirmek baş hedefimiz 
olmalıdır.  İkincisi toplumun eğitim ilkelerinin okulda uygulayan ve okuldaki bütün 
eğitim faaliyetlerini idare eden öğretmendir, öğretmene dikkat edelim. Onu her 
bakımdan cemiyet içinde yüceltelim. Maddi ve manevî olan itibarını daima yüksek 
seviyede tutalım, ona güven verelim ve ona güvenelim. Şüphesiz, Millî Eğitim 
bütçesini incelerken rakamların da bir mânası vardır. Hele bu rakamlar paraya taallûk 
ederse mânası çok daha önemlidir. Şimdi yukarda arz ettiğim prensiplerin ışığı 
altında bu rakamlara temas ederek kısaca Millî Eğitim bütçesinin muhtelif kısımlarını 
gözden geçirerek görüşlerimi Yüksek Huzurunuzda arz edeceğim. Bu yılki Millî 
Eğitim bütçesinin yekûnu 1 milyar 300 milyon liradır. Bu miktar geçen yıla nazaran 
370 milyon liralık bir fark göstermektedir. Millî Eğitim bütçesi, umumî bütçe 
yekûnunun % 15 ini teşkil etmektedir. Gerçi Millî Eğitim bütçesi bâzı yıllarda bu 
seviyeye kadar çıkmış, fakat bu seviyede kalmayarak tekrar düşmüştür. Bu yılki 
yükseliş ise geçen senelerle mukayese edilemez. Bu seneki bütçenin taşıdığı yüksek 
bir mâna vardır. Bu bütçe Millî Birlik hükümetlerinin bu husustaki azim ve kararını 
bildiren, İkinci Cumhuriyetin hangi temeller üzerinde kurulmak istendiğini gösteren 
güzel işarettir. Bundan tabiî bir şey olamaz; Atatürk’de böyle yapmıştı, Birinci 
Cumhuriyeti Millî Eğitim temeline istinadettirmişti. Atatürk’ün cephede ve cephe 
gerisinde en çok meşgul olduğu konular eğitim işleri ve en çok temas ettiği 
öğretmenler olmuştur. İkinci Cumhuriyetin kuruluşunda da Millî Eğitimin öncelikle 
ve önemle ele alınması tebrike lâyıktir. Bütçedeki bu yılki kabarıklığın daha 
teferruatlı tahliline girecek olursak görürüz ki, 370 milyon farkın 264 milyonu ilk 
eğitime tahsis edilmiştir. Demek ki, İkinci Cumhuriyet  Millî Eğitime dayandığı gibi 
Millî Eğitimin temeli olarak da ilköğretim ele alınmıştır. Köyleri on binlerce 
öğretmene kavuşturan Millî Birlik Komitesi, Kurucu Meclis rejimine intikal etmeden 
evvel son gece geç vakitlere kadar çalışmak suretiyle İlköğretim Kanununu millete 
hediye etmişlerdir. Şimdi yapılacak iş millet emrine göre hiçbir fedakârlıktan 
kaçmıyarak en yakın bir zamanda bu dâvanın tahakkukuna hep beraber çalışmaktır. 
Şu hususu arz edeyim ki, İlköğretim mevzuu yalnız Millî Eğitim Bakanlığını 
ilgilendiren bir konu değildir. Bu vazife bütün bakanlıkların, resmî, özel bütün 
teşekküllerin ve halkın hep beraber çalışmaları ve iş birliğiyle gerçekleşebilir. Ve 
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milletçe  kalkınmanın temelidir. Bu vesile ile ilköğretim sahasında atılmış yeni 
birtakım adımları burada överek zikredeceğim. İlköğretim dâvası kemiyet ve 
keyfiyet bakımından birlikte ele alınmıştır ve böyle olmalıdır, ilköğretimde kemiyet 
veya keyfiyet birbirine tercih edilemez. Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim çağındaki 
çocuklarımız arasında özel himayeye muhtaçolanların ayrı bir şekilde eğitimi 
lüzumuna inanmış, bunun için denemelere girmiştir. Bu denemeler genişletilmelidir. 
Biliyorsunuz ki, arkadaşlar insanlar ayrı kabiliyette, farklı zekâ derecelerinden 
doğarlar. Veya sosyal sebeplerle korunmaya muhtaç olabilirler. Bu gibi öğrencilerin 
hele özel eğitime muhtaç öğrencilerin bu farklı durumlarını dikkate alan bir eğitim 
plânı içinde yetiştirilmeleri şarttır. Bu arada bütçede dikkatimi çeken üzüntü verici 
bir hususu Yüksek Heyetinize arz etmeyi zaruri gördüm. Bu durumu daha evvelce 
Bütçe Komisyonu azalarına arz ettim 6972 sayılı Kanun gereğince bu yıl bütçesine 
Hükümetçe konulan paradan 1 milyon 441 bin lira kesilmiştir. Bu suretle bu fasıldaki 
ödenek, geçen seneki ödeneğinde altına indirilmiştir. Şimdi hepimiz büyük bir vebali 
paylaşıyoruz. Halen iki bin üç yüz mahkeme ilâmı almış çocuk sokaktadır. Bu, 
kesilen para geriverilmezse maddî ve mânevi varlıkları tehlikede olan iki bin yüz 
çocuk bir yıl daha sokakta kalacak 1961 yılı sonuna kadar muhtemelen bu sayı üç 
bine yükselecektir. Biliyorsunuz ki, bu kanunla himaye altına alınacak çocuklar 
ruhça, bedence ve ahlâkça hayatları tehlikeli olan çocuklardır. Hükümetçe ayrılmış 
olan tahsisat, verilmezse feci bir hata yapılmış olur. Kesilen tahsisatın tekrar verilerek 
bu hatanın tashih edilmesini bilhassa rica ediyorum. Efendim sözlerimin başında da 
arz ettiğim gibi bütün maarif programları döner dolaşır öğretmen problemine dayanır. 
Muhterem arkadaşlarım; öğretmenlik bir fedakârlık meslekidir, öğretmenlik bir ülkü 
meslekidir. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Ancak öğretmenler de insandır, yaşamaya 
muhtaçtır. Halbuki öğretmenler son iktidar devrinde iyice hırpalanmıştır, öğretmenlik 
mesleki manen ve maddeten ihmale uğramıştır. Sayın arkadaşlarım; öğretmenlik 
meslekine itibar göstermiyen, inanmıyan, güvenmiyen ona asgarî bir hayat seviyesi 
sağlamıyan milletlerin hayatında çok büyük çöküntüler olmuştur. Türk milleti 
öğretmenlerine çok sevgi ile bağlıdır, öğretmenlik mesleki sosyal bünyemiz için 
tehlike teşkil edecek şekilde itibardan düşürülmüştür. Son yıllarda öğretmenler geniş 
ölçüde haksızlıklara ve ihmale uğramış mesleke rağbet çok azalmış, güven 
sarsılmıştır. Evvelâ güveni iade edelim, öğretmen yaptığı işin değerine inanmalı, 
kalbiyle ve vicdaniyle karşıkarşıya kalarak güven duygusu içinde bulunmalıdır, 
öğretmenlerin mühim bir kısmı da haklarını alamamış olmaktan mustariptir. Binlerce 
öğretmen elinde mahkeme ilâmı haklarının verilmesini beklemektedir. Kadrosuzluk 
yüzünden terfi edememiş yıllardan beri bekletilmekte olan bu insanlara hakları 
verilmeli, Bakanlık kapılarında dolaştırılmamak, huzura kavuşturulmalıdırlar. 
Öğretmeni her bakımdan huzura kavuşturalım, ona haklarını verelim ve güvenelim 
arkadaşlar. Orta ve meslekî öğretim meselelerimize geçiyorum: Orta ve meslekî 
öğretim; 12 - 18 yaşlar arasındaki çocuklarımızın eğitimini üzerine almıştır. Bugün 
en çok himmet bekliyen öğrenim kurumları bunlardır. Bu kurumlar, daha iyi bir 
gençlik yetiştirmek için yoksulluk içinde çırpınmaktadırlar. Her şeyden önce, 
ortaöğretim bakımından bizim bâzı prensip kararlarına ihtiyacımız vardır. Orta ve 
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meslekî eğitim müesseselerimiz ilkokula veya ortaokula dayalıdır. Ortaöğretim 
çağındaki çocuklarımız iki koldan yetiştirilmektedir. Bu öğrencileri yetiştiren 
kurumlar orta ve meslekî teknik öğretim olarak ikiye ayrılır. Pedagojik zaruretler 
dolayısiyle, ilkokula dayalı olan meslek okullarının tasfiyesi şarttır. 11 - 12 yaş 
meslek seçimi için çok erkendir. Bu eğitim müesseselerinin, ortaokula dayalı olması 
zaruridir. Gelişme istikameti budur. Bugün ilk okuldan çıkan çocuklarımızın bir 
kısmı ortaokullara, bir kısmı meslek okullarına gitmekte, intibak edemiyenler 
okuldan çıkarılmaktadır. Vergi mükellefi henüz isteğini yaptırma devresine 
girmemiştir. Dünyanın hiçbir demokratik memleketinde bir çocuğu mektebe alıp bir 
müddet okuttuktan sonra, işe yaramazsın, diye silkip atan bir listem yoktur. Evet 
çocuklar çeşitli kabiliyetlerle doğarlar. Bu kabiliyetleri araştırmak ve sen şu işe 
elverişlisin diye onu istikamete erdirmek bize düşer. Tabiî bu yolda çocuğa daîma 
geri dönme, telâfi imkânları açık kalmak şartiyle. Bugünkü şekliyle ortaöğretim 
bütün çırpınmalara rağmen bir tasfiye makinesi gibi çalışmaktadır. Bizim böyle bir 
makina yaratmaya, işletmeye hakkımız yoktur. Demokratik bir toplum içinde eli 
ayağı tutmıyan sakatlara kadar her vatandaşı kaldırabildiği kadar eğitimden 
geçirdikten sonra onu yapabileceği muayyen bir işe hazırlamak esas vazifedir. Bu 
hususta velilere de sözüm var. Çocukları doğdukları zaman, adlarını korken 
mesleklerini de tâyin etmekten sakınsınlar. Bir babanın 5 çocuğu bir birine benzemez. 
Okullarda rehberlik servisleri kuralım, çocukları bu servislerin murakabesine, 
yardımına bırakalım. Çocukları bu müesseseler ilmî, pedagojik usullerle incelesinler, 
kabiliyetlerini, eğilimlerini tesbit edip ona göre çocukları muayyen bir istikamete 
yöneltsinler. Benim temennim; orta öğrenimin teknik ve akademik kısımlarının bir 
arada ele alınması çocuklar neye muhtaç ise ne yapabileceklerse bir tanesini dahi 
feda etmeden o istikametlerde yetiştirilmesidir. Teknik öğretim; bütçeden lâyık 
olduğu hisseyi almamıştır. Ben bunu bu senenin intikal bütçesinin bir zarureti 
sayıyorum. Ve diyorum ki, bu sene bütçesinde Millî Eğitim binasının ilköğretim 
Kanunu ile temeli atılmıştır. Gelecek sene bunun üzerine orta ve teknik öğretim katı 
da çıkacaktır. Lüzumlu teşkilât yakın zamanda Meclisi Âlinin huzuruna getirilecektir. 
Yalnız bu hususta önemli bir noktayı işaret etmeliyim. Teknik öğretim Dairesi 
önümüzdeki yılların çalışmalarını, iş başında yetiştirme hedefi etrafında toplamalıdır. 
Çıraklık müessesesi kurulmalı, iş okulları çoğaltılmalı, halk kursları, akşam okulları 
artırılmalıdır. Efendim, bir de bu yılki bütçede halk eğitimi teşkilâtına daha fazla yer 
verildiğini görüyoruz. Bu teşkilâta geçen yıl verilen 5 - 6 bin lira bu yıl bir kaç yüz 
bin liraya çıkmış oluyor. Bunu şükranla karşılıyorum. Yalnız halk eğitimi de bir 
genel müdürlük ve bir kaç milyonluk ödenek işi değildir. Her aile, bütün iş yerleri, 
daireler, özel teşekküller hepsi bu halk eğitimi işini gereği gibi benimsemeli, ele 
almalıdırlar. Millî Eğitim işi formel eğitimle, kısa zamanda halledilecek bir mesele, 
bir dâva değildir. Kaldı ki, en gelişmiş milletler de dahi halk eğitimi en geniş şekilde 
ele alınmıştır. Halk eğitimi etkilerinden ilim adamları dahi müstağni kalamaz. Çünkü 
böyle bir ilim adamı dar ihtisas çerçevesi içindedir. Bu çerçeve dışında kalan birçok 
bilgilere muhtaçtır. Halk eğitimi demek bir toplumu teşkil eden fertlerin hayat 
boyunca devam eden öğrenme, öğretme faaliyetlerinin toplamı demektir. Ve sadece 
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bir öğretmen işi de değildir. Efendim, meselelerimiz çok, sizi daha fazla rahatsız 
etmek istemem, vaktim azaldı. Netice olarak, şunu arz etmek isterim ki, yalnız okul 
içinde çalışmak verimli olmaz. Toplum içinde de millî ülkülerimizi yaşatmalı, ahlâk 
ilkelerini hâkim kılmalı, çocuklarımıza bol bol iyi örnekler verebilmeliyiz. Ahlâk 
yaşıyarak öğrenilir. Aile veya toplum içinde fedakârlık ruhu, fazilete bağlılık ne 
kadar canlı ve sağlam tutulursa okulun vazifesini yapması o kadar kolaylaşır. Bir de 
gençlerimize, çocuklarımıza, daha okul sıralarında kötülüğe karşı teşkilâtlanma ruhu 
aşılanmalıdır. Okulun kendisinden beklenen hizmeti, hakkıyle yapabilmesi için 
öğretmenlik meslekine eski itibarını ve öğretmenlerimize güven duygusunu iade 
etmeliyiz. Okul ile aile arasında sıla iş birliği kurmalıyız. Efendim, son yıllarda Millî 
Eğitim hizmetlerinde bir dağılma göze çarpmaktadır. Eğitim işleri bir bütündür. 
Eğitimin esas hizmetleri parçalanamaz. Halbuki bu işlerin muhtelif Bakanlıklar 
tarafından ele alındığı ve ayrı görüşler altında idare edilmek istendiğine şahidoluyoruz. 
Meselâ Beden Eğitimini yürütmekte olan Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
Başbakanlığa bağlanmıştır. Bu doğru değildir. Beden eğitimini, millî eğitimin içinde 
mütalaa etmeye mecburuz. Beden eğitimi, bir çocuğu bir gencin eğitiminin bir 
parçasıdır. Din eğitimi işleri daha ziyade Diyanet İşleri Reisliği tarafından idare 
edilmektedir. Bu alanda ki eğitim işlerinin son yıllarda gösterdiği istikametler 
malûmdur. Sonra çırakları iş başında yetiştirme işi Sanayi Bakanlığına verilme 
yolundadır. Bu da çok yanlıştır. Bu iş teknik öğretim içine girebilir ve girmelidir. 
Sağlık Bakanlığı da yüzbinlerce çocuğu ilgilendiren ve her birinin eğitimi özel 
bilgiye, metoda, organizasyona muhtaç bulunan özel eğitime muhtaç çocukları» 
kendi teşkilâtı içine almaya çalışmaktadır. Bu da çok hatalıdır. Gerçi geniş mânasiyle 
eğitim, inhisar altında değildir. Her küçük topluluk, her müessese veya iş yeri kendi 
çapına bir eğitim yuvası olabilir, olmalıdır da. Her müessese kendi elemanlarını iş 
başında yetiştirmede serbesttir. Ama bütüniyle eğitim, bir plân bir program işidir. Bu 
işler Millî Eğitim Bakanlığından ayrılmamalıdır. Millî Eğitim işlerini parçalamaya 
doğru götüren bu cereyanlara karşı Meclisin çok hassas olmasını nâçiz bir eğitimci 
olarak bilhassa rica ediyorum. Özet olarak tekrar edeyim ki Türkiye maarifi bir 
çocuğu dahi kendi haline bırakamaz. Aksine her çocuğu kabiliyet ve gayret 
derecelerine göre yapabileceği bir işe hazırlamayı hedef saymalıdır. Okullar bir 
tasfiye makinası gibi çalışmamalı analar, babalar da, çocuklarına meslek seçmede 
peşin hükümlerden kaçınmalıdırlar. Formel eğitim yolu yanında, bütün mâarif 
tesisleri, aile ocakları, iş yerleri Millî Eğitim Bakanlığının rehberliği altında birer 
halk eğitimi merkezi halinde çalışmalıdırlar. Eğitim işleri ve kurumları gündelik 
politikanın, bilhassa politikacının tesirinden, müdahalesinden kurtarılmalıdır. Vakit 
geçirilmeden bir Eğitim Fakültesi ve diğer eğitim araştırma merkezleri kurularak 
maarif işlerimize, eğitim ilimlerinin hâkimiyeti sağlanmalı, sonra vekâlet yeniden 
teşkilatlandırılmalıdır. Son sözüm: Mesleke ve meslek sahiplerine güven sağlayınız, 
mesleki cazip hale getiriniz ve Atatürk devrindeki itibarını iade ediniz. Ve sayısı 90 
bini bulan eğitim ailesine güveniniz arkadaşlarım.” Sözleriyle konuşmasını 
tamamladı.
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 Kurucu Meclis üyesi Emin Soysal söz alarak, “Muhterem arkadaşlar; en ücra 
köyden üniversitenin en yüksek kürsüsüne kadar 27 Mayıs sabahına kadar kanları, 
canları, fikirleri ve idealleri uğruna vermeyi öğrenebilmeyi bilen bir gençlik yetiştiren 
bütün öğretmenleri, hocaları ve profesörleri huzurunuzda sevgiyle, saygıyla anmayı 
bir vazife bilirim. Bir ayağını ideali uğruna vererek huzurunuza gelen gencin 
simasında öğretmenlerin bir mimar gibi memleket gençliğinin ruhunda nasıl 
işlediğinin misalini gördüğüm zaman dün gözlerim yaşardı. Görünmez köy 
Öğretmeninin, işleri, küçük bir kasabada da çalışan bir öğretmenin çalışmaları ve 
nasıl çalıştığı kolay kolay görülmez. Fakat gün gelir ki 27 Mayıstan evvel, Nisan 
aylarında olduğu gibi nasıl çalıştığı şahlanır. Ve milletin gözleri önünde bir güneş 
gibi parlar. Hepimizi aydınlatır. Türk tarihinde, fikirle, öğretmeni ile, öğrencisi ile 
ihtilâle, hürriyete kavuşmaya; hele 27 Mayıs İhtilâli gibi bir ihtilâle giden bir nesil 
pek az görülmüştür. Avrupa tarihinde vardır. Fakat bizim tarihimizde askerî 
okullardaki öğretmenlerin de çalışmalarının semeresi olarak o günleri yaşamış 
olanları da böyle bir ihtilâli görmeleri de ayrıca önemlidir. Arkadaşlar; benim 
mâruzâtım nihayet maarifimizde birçok eksiklikleri, uzun yıllardır görülen 
aksaklıkları düzeltmek, gidermek ve memleket için daha faydalı bir yönde çalışmayı 
temenni etmekten ibarettir. Evvelâ, uzun yıllar çıkarılamıyan İlköğretim Kanununu 
Millî Birlik Hükümeti 7 ay içinde çıkarmış, memleketin eğitim dâvasını her şeyin 
üstünde tuttuğunu göstermiştir. Ayrıca eğitim seferberliğine başlamış, yedek subay 
öğretmenleri köylere göndermiş, nihayet dün huzurunuza getirdiği bir tasarı ile tek 
öğretmenli köy okullarında çalışan fedakâr öğretmenlere 100 lira fazla ücret 
verilmesini sağlamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesini, geçmiş senelere nispetle 
400 milyona yakın bir artışla huzurunuza getirmiş, eğitime verdiği önemi bu suretle 
göstermiştir. Millî eğitime karşı bu kadar ilgi gösteren Millî Birlik Hükümetine 
teşekkürü bir vazife bilirim. 27 Mayıs İhtilâlini ve inkılâbını doğuran sebeplerinin 
kökünün eğitime dayandığını anladılar. Netice olarak iyi hareketleri meydana 
getirdiler. Millî eğitimin bâzı hataları olabilir. Bunları düzeltmek için ellerinden 
geleni yapıyorlar. Eski devirde yapılan hatalarla, cemiyete iyi kimseler yetiştirilmediği 
görülebilir. Bu cemiyetin hepsine mal edilemez. Cemiyetimizde yetişmiş, daha 
milyonlarca insan, namuslu insan vardır. Türk milleti, beş bin yıllık geçmişe dayanan, 
ananeli, yüksek ahlâklı, seciyeli bir millettir. Bu milletin seciyesine dayanan millî bir 
eğitim ruhumuz, anlayışımız vardır. Elbetteki her cemiyette bâzı gangsterler yetişir. 
Onu millî eğitimden ayırmak lâzımdır. Benim millî eğitimde senelerden beri 
müşahadem, şu istikametlerde biraz kendimizi toparlamamız ve ona göre mesai sarf 
etmemiz icabettiği neticesine varıyor. 1. — Millî terbiye. Buna ehemmiyet vermek 
lâzım. Birkaç seneden beri bunun ihmal edildiğini halbuki Atatürk’ün büyük bir 
hassasiyetle bu mevzu üzerinde durduğunu hepimiz biliyoruz. 2. — Mekteplerimizde 
sosyal karaktere de ehemmiyet vermemiz lâzım. Bizde göze dokunan bir nokta var; 
gençlere cemiyet sevgisini, cemiyet idealini ve sosyal karakteri aşılamak daha ziyade 
muayyen şahıslara bağlı. O şahıs kim olursa olsun medenî âlemde böyle bir usul 
yoktur. Bir Amerikan cemiyetinde mekteplerde millete inanma, cemiyete inanma ve 
cemiyete güvenme terbiye ideali içinde yer alır. Şahıslar fânidir. Milletler bakidir. 
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Cemiyet millet sevgisine bağlı olmalıdır. Bu istikametlerde bizler çok zayıfız. Gün 
olur falan şahıs olmazsa kestane yaprakları yeşil olmaz der gibi ders veririz. O şahıs 
ölür kestane yaprakları hâlâ yeşildir. Falanca olmazsa orada ot bitmez derler. O 
öldükten sonra kıraç topraklarda otlar gelişir. Bu itibarla biz gençleri iyi yetiştirmeliyiz. 
Şahıslardan ziyade cemiyete bağlılık, millete inanmak, cemiyete inanmak, büyük 
adamlara saygı ve vefa. Bundan sonra Yasssıada, Sivriada, Düzada bütün bunların 
hepsi, şahısları kötülemek falan ve saire hepsi bir yana bizim demokratik bakımdan 
da aksaklıklarımız vardır. Millî Eğitimin de bu alanda tedbirler alması yerinde olur. 
Tasavvur ediniz ki, bir millet, 600 yıl padişahım çok yaşa diye bağırtılan bir millet, 
Zıllullahü filâlem görüşü ile, düşüncesi ile yetiştirilmek istenen bir milletten Millî 
Eğitim ideali aranmazdı. Bütün insanlar tebaa olarak addedilirdi. Bundan sonraki 
devirleri de biliyorsunuz. Tenkid ve müsamahanın yaşadığı bir devirde bunların yer 
aldığı bir cemiyette, bir memlekette, bir millette demokrasi alanında da nasıl 
muvaffak olunduğu da meydandadır. Bu duruma inanan insanlar olarak bizim de bu 
yolda, bu alanda çok çalışmamız ve demokratik eğitime yer vermemiz gerekir, bunu 
yapmak zorundayız. Geçmiş devirde 10 senelik parlâmento tatbikatı, demokratik 
hastalıkları ortaya koymuş, demokratik terbiyenin ehemmiyeti bir kere daha 
anlaşılmıştır. Bu bakımdan, demokratik terbiye meselesinde de esaslı tedbirlerin 
alınması lâzımgelir, kanaatindeyim. Muhterem arkadaşlar, terbiyenin çeşitleri çok. 
Meselâ, ekonomik terbiye. Ekonomik terbiyede olduğu gibi, diğer terbiye 
sistemlerinde bir esasa varılması, gayenin tesbit edilmesi, felsefesinin yapılması 
lâzımdır; hoş biz henüz filozofumuzu yetiştiremedik ya; nereye doğru gideceğimizi 
terbiyedeki ideallerimizi tesbit etmeliyiz. Bu meselelerde vuzuha varmalıyız. Bunlar 
üzerinde esaslar tesbit edilmedikçe sağlam yola girmenin imkânı yoktur. Ekonomik 
terbiye evden, okuldan başlar. Devlet malı nasıl kullanılır? Hazine malı nasıl 
kullanılır Ziraatte, fabrika işletmelerinde başkalarının da iştiraki olan mal nasıl 
kullanılır? Bir fabrikaya iştirak ediyorsunuz, biraz sonra inkisara uğruyorsunuz. 
ideal olan ekonomik terbiyeye ulaşmak, bilhassa geri kalmış memleketler için 
mühimdir. Buna bir yön vermek lâzımdır. İlkokuldan üniversiteye kadar, üzerinde en 
çok durulması gereken bir meselemiz var. Yaratıcı, araştırıcı, keşfedici, icadedici bir 
eğitim sistemine ihtiyacımız var. Ariyan, bulan, araştıran, keşfeden insana ihtiyacımız 
var. Memleketin kalkınması bu türlü insanların çoğalmasına bağlıdır. İlkokuldan 
üniversiteye kadar bu istikamette çalışılmalıdır. Ezberci, mukallit bir cemiyet olarak 
devam edersek, Avrupa bizden birkaç asır ilerde, mütemadiyen keşifler oluyor 
oralarda. Biz onları takibedemiyecek kadar geride bulunuyoruz. Mekteplerimizde 
çok tetkik ettim, çoğu kitaplar tercüme, bunlarında çoğu yanlış, kitabilik, ezbercilik 
yani verbalist insan yetiştirmek bu memleket için çok zararlıdır arkadaşlar. Bu 
bakımdan terbiye ideali olarak bunun üzerinde eğilmemiz icabeder. Yıllardan beri 
Devlet Şûrasından karar alıp haklarını alamıyan öğretmenlerimiz var. Ben bunu 
Karma Komisyonda sormuştum. Bunun portesi 33 milyon lira tutuyor dediler. Bu 
Devletin borcudur. Hükümet fertlerin aleyhine bir mahkeme kararı alsa ne yapıyor? 
Fertlerin malını haciz ettiriyor, satışa çıkartıp alacağını alıyor. Fertler bu yolla tabiî 
Devletten alacağını alamaz. Ama Hükümet olarak hak sahiplerinin hakkını vermek 
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ve bu suretle Devletin itibarını korumakla icabeder. Buna alışmamız lâzım arkadaşlar. 
Buna adam sende demek doğru olmaz. Ben burada bugünkü hükümeti kusurlu 
bulmuyorum. Ama Hükümetten bunun üzerinde durup hak sahiplerinin hakkını 
vermesini bilhassa rica ediyorum. Vekâletin Neşriyat Dairesinde, geçmiş iktidar 
zamanında bir hayli fuzulî memurun bulundurulduğunu, doldurulduğunu işitmiştim. 
Acaba o günden bu yana bu sahada bir ıslâhat yapıldı mı? Bir gün bana o günlerde 
birtakım insan1ar ellerinde sazlarla gelmişlerdi. Muhtelif şahısların imzalarını 
taşıyorlardı. Nerede çalışıyorsunuz diye sordum. Maarif Vekâleti Neşriyat Dairesinde 
çalışıyoruz dediler. Bundan muttali oldum meseleye. Bu hususta malûmat rica 
ediyorum. Üçüncü bir husus olarak Avrupa’daki talebe müfettişlerimizin iyi 
çalışmadığını ifade edeceğim. Bunlar orada talebelerimizi takibetmiyorlar. Bir kısmı 
heder oluyor, bir kısmı döndükten sonra hiç işe yaramıyor. Bunlardan memleketin 
İstifade edip etmediğini bilen varsa elini kaldırsın arkadaşlar. Avrupaya bu memleket 
bir tarihte köycülük tahsili, köy tahsili için Reşitt Galip, adam göndermişti. Bunlar 
döndüklerinde köylere bile gitmedi.  (Bir ses, sen gittin ya.) 

SOYSAL EMİN (Devamla) — Geçmiş devirde 10 senede malmüdürleri, hususî 
kalem müdürleri başka başka vekâletlerde bile avrupaya tahsile gönderildi. Ama 
bunlar döndüğü zaman yine başka bir yerden hususî kalem müdürü oldu. Sonra, 
Avrupa’ya giden talebelerin çoğu perişandır Avrupaya talebe göndermek marifet 
değildir. Bunlar tahsil edip döndükten sonra aldıkları gerekli müktesabatı burada 
kullanabiliyorlar mı, işte marifet buradadır. Asıl olan süt almaktır. (Gülüşmeler) 
Gelelim kitaplar meselesine : Muhterem arkadaşlarım, ilkokullardan üniversiteye 
kadar bu memleketin ders kitapları meselesi maalesef bir mesele, bir dâvadır. Bu 
mesele üzerinde dikkatle ve hassasiyetle durmam gerektir. Millî Eğitim Bakanlığında 
bu işle uğraşacak bağımsız bir talim terbiye çalışmaları yapacak bir büro kurulması 
gerektir. Ben buna kaaniim. Geçici olarak birkaç aylık çalışmalarla bu iş olamaz. 
Şimdi size bu hususta bir iki kitaptan misal vereyim de ne demek istediğimi takdir 
buyurursunuz. Sizleri fazla taciz etmek istemem. Önce köy okullarında uzun yıllar 
okutulmuş olan tek kitap usulünden bahsedeceğim. 1, 2 ve 3 üncü sınıflar için, 
birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl adiyle kitap vardı. Bu kitaplar köy çocuklarının 
çok işine yarıyor Sakıt iktidar zamanında yeni bir hava estirildi. Neymiş demokrasi 
devrindeymişiz. Kitap yazmak, serbest olmalıymış. Beğenen alır okur, okuttururmuş. 
Senin saçmalarım da, demokrasi var diye okutmaya mecbur muyuz? Demokrasi 
bu mu! Millî Eğitim Bakanlığı köy okulları için en elverişli tip kitap hazırlamalı, 
milyonlarca basarak köylere yollamalı. Ders kitaplarının, yanında, yardımcı kitaplar 
da basılmak. Köy okullarında yardımcı kitap yoktur. Bir kitapla çocuk okur, birkaç 
yıl sonra, okumanın zevkine varamadığı için, okumamış gibi olur, köy yayın ile 
beslenmeli ki, köy tenevvür etsin, aydınlansın. Şehir çocuklarına okutulan kitaplar 
köyde okutulamaz. Yalnız ve sadece Tramvaydan, tünelden, vapurdan bahseden 
bir okuma parçasından köy çocuğu ne anlar? Ona köyünün içini tanıdığı yönleri 
ile göstermek lâzımdır. İstanbul hayatından bahseden bir kitap Çemişgezekteki 
çocuğa ne anlatır, ne verir? Ona köyünün içinden bahsedin, çevresinden bahsedin 
ki, iştahlansın, hopur hopur hoplasm, okurken. Böylece köyün hayatı da geliştirilmiş 
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olacaktır. Köy kitaplarının hazırlanışına, Sayın Bakanın ve ileri gelen mensupların 
dikkatini çekmek isterim. Başka kitaplara bakalım, tarifler ayrı, terimler ayrı, fikirler 
yanlış. Gelelim orta tedrisata : Şimdi burada, buraya getirdiğim 4 mantık kitabından 
size bâzı kısımlar okuyacağım. Bunlar ayrı ayrı yazılmış kitaplardır. Bunlardan 
birisi düşüncenin temel prensipleri başlığı altındaki kısmında; aynilik, tenakuzluk, 
diye devam ediyor. İkinci mantık kitabında aynı bahisler aynilik, sebeplilik diye 
diğer kitapta ise aynilik, dışta bırakma prensibi, yeter sebep prensibi diye devam 
ediyor. Görüyorsunuz ki aynı mevzular ayrı ayrı kitaplarda ayrı ayrı şekillerde izah 
edilmiş. Oldu mu bu şimdi? Düşüncenin temel prensipleri değince bunun esaslı 
olarak öğretilmesi lâzımgelir. Bu prensipler bellidir dünyada. Bizim kitaplarımız 
prensipleri değiştiriyor, kullandığı terimler de birbirini tutmuyor. Terimlerde de fark 
var; kitabın birinde «müşterek arızi vasıf» dendiği halde diğerinde «müşterek arızi 
vasıf» yazar. Bunlar olmuyor arkadaşlar. Kitabın birinde karşı olma başka şekilde 
diğerinde de tamamen yanlış bir şekilde ifade edilir. Çocuk bunu eğer yazarsa, 
yanlışı yazarsa imtihanda geçer yazmazsa, doğru yazarsa sınıfta kalır. (Gülüşmeler) 
Şimdi bilirsiniz matematik prensiplerinde aksiyomla postulat ayrı ayrı prensiplerdir. 
Fakat bunlar bizim kitaplarımızdan , birinde aynı olarak gösterilir… Üniversiteye 
ait müspet ilimler sahasındaki kitapların hepsi bir etejeri dolduramıyacak kadardır. 
Bu bakımdan çok çalışmak gerekir. Türk gençliğini besliyecek gereken sayıda 
neşriyatın tercümesi ve fazla sayıda kitap, eser verilmesi gerekir. Hele üniversite ders 
kitapları meselesi perişan haldedir. 10 yılda bir buçuk kitap yazmıyan bir hocaya ; ah 
hocam, ne olur şu bilgini biraz da kitaba dök de gözünü seveyim, demek her halde 
yerinde olur. Müspet ilim alanında biz bir nesil yetiştirmek zorundayız. Matematik 
bizim okullarımızda bir düşman gibidir. Halbuki aslında matematik sevimli bir 
derstir. Bir şiir gibidir. Çünkü en güzel şiir mânası okundukça, düşündükçe daha 
iyi daha çok anlaşılan ahenkli şiirdir. İşte bu zevki öğrencilere tattırmak gerekir. 
Fakat nerede böyle bir kitap? Muhterem arkadaşlar; öğretmen okullarında terbiye 
tarihi dersi zamanla kaldırılmıştır. Terbiye tarihi okumıyan bir öğretmenin eğitim 
nosyonundan âdeta ben şüphe ederim. Sokrat’ın zamanından bu yana yetişmiş 
olan bir terbiyecilerin hayatını ve çalışmalarını, fikirlerini öğrenmiyen, bilmiyen 
bir eğitim, bir öğretmen ve bu yola gitmiyen bir öğretim ezberci olur. Çok rica 
ederim, müfredatı buna göre hazırlayın. Almanya’da vardır, Fransa’da vardır. 
Batı memleketlerinde vardır. Biz Meşrutiyetten bu yana batılılaşmaya çalışıyoruz. 
Gerçekten buna ihtiyacımız vardır. Ancak, oradan gelen gençlerimiz, ben şurada 
bunu gördüm, böyle yapalım derler. İngilterede şöyle gördüm, böyle olsun, derler, 
öyledir ama, o Batı memleketlerinde, bir eğitim sistemi bir okulda denenmeden 
umumî eğitim kurumlarına teşmil edilmelidir. Okul kitapları meselesi gibi, okul 
inşaatı meseleleri de üzerinde durulması gereken meselelerimizden birisidir. Okul 
inşaatı pahalı oluyor. Geçen sene bir vilâyette, o vilâyetin adını söylemiyeceğim, 
sonra Paşa (Muharrem fhmn Kızıloğlu’nun bir sözünü telmih ederek) buna lokal 
der, onunla da anlaşacağız ya, o vilâyetin 4 milyon lirası vardı. Bu tahsisat ile 65 
okula birden başlanmış. İster istemez bir kısmı yanda kalır. Hepsine birden niçin 
başlamıştır  rey için. Bu para ile hepsine birden başlarda,  hiçbiri bitirilemez. Nitekim 
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öyle olmuştur. 1950 den evvel bir plân yapılırdı. Muayyen olan programa göre, 
okul yapılırdı. Ucuza da çıkardı. 10 bin, 7 bin liraya okul malediliyordu. Üç, dört 
sene sonra aynı tip okulların 60 - 70  bin liraya çıktığı görüldü, ömründe hiç inşaat 
yapmamış olan D. P. li encümen azaları okul  mütaahhidi olmuşlardı, elbet iş bitmez. 
Milletin  parası heder olur gider, işte öyle. Esaslı plân  yapmak lâzım. Rahmetli 
Saffet Arıkan zamanında 2,5 ay içinde 15 bin lira ile 80 köy okulu yapılmıştı.  İnşaat 
okulu talebelerini de çalıştırmıştık. Bu  yapıldı, mümkün bunlar. Çin iki senede ilk 
tedrisat işini halletmiş bulunuyor. Biz bunu senelerdir halledemedik, halletmekten 
de çok uzağız. Bunlar bizlere yakışmıyor arkadaşlar. Benim mâruzâtım şimdilik 
bukadardır. Sizi fazla yormıyayım, bu Maarif meseleleri derindir. Ama inşaallah bir 
gün gelir işlerimiz düzelir. Allah bu memleketin münevverine insaf versin” diyerek 
eleştirilerini tamamladı. 

Ardından Kurucu Meclis üyesi Esat Çağa söz aldı ve  “Sayın Başkanım bir 
noktayı tavzih etmek istiyorum; size yaptığım mutacatta bütçenin üzerinde ve kısmen 
aleyhte konuşacağımı ifade etmiştim. Yalnız aleyhte geçmiş. Üzerinde de pek tabiî 
konuşacağım. Yüksek Meclisiniz ayın 20 sinden beri gecesini gündüzüne katarak 
1961 malî yılı bütçesini konuşmaktadır. Ve 28 ine kadar da konuşacağız. Bu 
münasebetle bir çok millî dertlerle temasa geldik. Tarım bütçesinde, Bayındırlık 
bütçesinde, İktisat bütçesinde ve diğer umum  müdürlüklerde, üniversite bütçelerinde 
daha  birçok dertlerle karşıkarşıya geleceğiz. Bu  dertlerimiz neşterlendiği zaman 
görürüz ki, hepsi bir eğitim ve öğretim meselesidir. Siyasî meseleleri ele alalım, 
içtimaî meselelerimize bakalım, ziraî iktisadî meselelerimize bakalım, hepsinin 
temelinde maarif olduğu görülür. Maarif meselelerimizi halletmeden bu meselelerin 
halinde bir neticeye varmamız adeta imkânsız gözüküyor. Onun için Maarif dâvamız, 
bütün meselelerimizin düğüm noktasıdır. Muhterem Meclisiniz bugün bu düğüm 
noktası üzerinde düşünmektedir. Bütün eğitim ve kültür işlerimizde ne kadar kafa 
yorsak ve ne kadar konuşsak azdır; Milletimiz bu dâvanın halli için ne kadar 
fedakârlığa katlansa yine yerinde ve azdır. Bendeniz Millî Eğitim ve öğretim dâvasını 
bu zaviyeden gördüğüm içindir ki, bütçeyi yetersiz görüyorum. Bu bütçeyi bu dâvaya 
cevap verecek bir bütçe telâkki edemiyorum. Bu bakımdan bu işte aleyhteyim. Reşat 
Tardu arkadaşımızın da temas buyurdukları gibi bütçenin başına eklenen takdim 
raporu da Yüksek Meclisinizi yeter derecede aydınlatacak niticede haiz değildir. 
Oradan çıkardığım bir kaç misali arz edeyim, öğretmen sayısı; halen Yedek Subay 
öğretmenler de dâhil olmak üzere 52 929 dur, deniyor. Peki, bizim daha ne kadar 
okula, öğretmene ihtiyacımız var. Ve bu ihtiyaç daha kaç senede tamamlanabilecektir. 
Bu hususta gideceğimiz yol nedir? Bunlar hakkında yeteri kadar malûmat 
göremiyorum. Halen şehirlerimizde 2 270 okul vardır. 2 388 okula ihtiyaç vardır. 
İhtiyacın % 49 u karşılanabilmiştir. Bu eksik okulların nasıl yapılacağına dair raporda 
bir kayıt yoktur. Yalnız, Bayındırlık Bakanlığı ile iş birliği yapacak bir teşkilâtın 
kurulacağı haber veriliyor. Köylerde halen 23 642 okul vardır. Daha 17 002 okula 
ihtiyaç var, bu kadar okulun yapılması lâzımdır öğrenci sayısına gelince : Şehirlerde 
öğrenci sayısı 1 065 874, köylerde 1 717 434 tür. Okuldan mahrum çocuk sayısı da 
kabarıktır. Şehirlerde 13 049, köylerde 1 379 643 çocuk okuldan mahrumdur. Burada 
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bir şey dikkatimi çekti. Şehirlerde 13 bin çocuk okuyamıyorsa, cidden iyi. Ama, ben 
bunda bir yanlışlık olduğunu sanıyorum. İstanbul’da görüyorum, okuyan kadar, 
okumıyan çocuk sokaklarda dolaşıyor, meydanda. Bu yıl bütçeye ilâve edilen 370 
milyon lira, bütün bu eksikliklerin tamamlanmasında ciddî bir adım atmaya kâfi 
gelmez. Ben isterdim ki, diğer bâzı bütçelerde görüldüğü gibi, maarif bütçesinde 
maarife verdiğimiz ehemmiyetle mütenasibolarak, çaresini bulup hiç olmazsa 1 
milyarlık bir artmayı tahakkuk ettirmeliydik. 370 milyonluk bir artışla biz hiçbir 
dâvanın hallini yola koyamayız. Yatırımlardan mı kesecektik, başka yerlerden mi 
tasarruf edecektik, ne yapıp yapıp bu 370 milyonu artırmanın bir yolunu bulmalıydık. 
Bu yapılmadığı için, daha doğrusu tahakkuk ettirilmediği için ben bu hususun 
aleyhindeyim. Kırmızı oy kullanacağım. Gelelim üzerindeki temennilerime ve bâzı 
sorularıma. Biliyorsunuz eğitim ve öğretim plâstik bir sanattır. Bunun hammaddesi 
çocuktur, ustası hocadır, atölyesi mekteptir, vasıtası kitaptır. Binaenaleyh eğitim ve 
öğretim meselesini tetkik ederken bütün bu noktalardan hepsini yegân yegân haddei 
tetkikinden geçirmek lâzım gelir. Evvelâ hocalarımız meselesini ele alacağım; işin 
ustası, yapıcısı, işin sanii hocadır. Eline tıpkı balmumu gibi, mermer gibi her şekli 
alması müsait plâstik bir madde halinde verilen çocuğa kendisi için, cemiyet için ve 
insanlık için en uygun şekli verecek olan hocadır. Bu itibarla maarif dâvası denildiği 
zaman evvelâ hocayı nazarı itibara almak lâzımdır. Millî eğitim raporunu tetkik 
ettim. Ne kadar muallime ihtiyacımız olduğunu anlıyamadım. 52 929 hoca halen 
okumakta olan çocukların ihtiyacını temin ediyor mu etmiyor mu bilmiyoruz. Bu 
hususta Sayın Vekilden malûmat rica ediyorum. Fakat umumî olarak rapordan 
öğretmen sayısının yetersiz olduğu anlaşılıyor. Geçen yıla göre bir artma da yok. 
Vakıa geçen sene 52 926 olan sayı bu yıl 62 bindir. Aradaki bu fark 10 bine yakın 
yedek subay öğretmenlerden neşet etmektedir. Binaenaleyh meslekten bir artma 
yoktur. Bunun sebebi nedir? Bu arada, bu öğretmen meselesinde yedek subay 
öğretmenler işine de temas etmek istiyorum. Filhakika bir zamanlar, hattâ İkinci 
Dünya Harbinden evvel bâzı Balkan devletlerinde liseden mezun olanların 
üniversiteye geçmeden evvel bir müddet öğretmenlik yapmak zorunda bırakıldıklarını 
duyduk. Bizim de böyle bir imkânı sağlıyanlarla hemfikirim. Ayrıca bizim 
memleketimizde, Yüksek Meclisinizin de malûmu olduğu üzere şehirlerimizle 
köylerimiz arasında bir uçurum vardır. Bir köylü bir şehire gittiği zaman kendisini 
yabancı sayar. Aynı şekilde bir şehirli de bir köye gittiği zaman kendisini yabancı 
sayar, köyle şehir arasındaki bu uçurumu kapatmak ve bu yabancılığı kaldırmak 
gerekir. Yedek subay öğretmenlerin bu yabancılığın kalkmasına yardım edeceklerini 
umarım. Bundan başka memleket hizmeti deruhde edecek bu gençlerimizin, köyün 
realitesini bilmesi, bununla karşı karşıya getirilmesi lâzımdır. Köyü her gencin 
tanınması ilerisi için çok faydalı olacaktır. Fakat şunu da unutmamak lâzımdır  
öğretmenlik bir sanattır. Usta olmıyan heykeltraşa mermer verilmez, öğretmenliği 
bilmiyene de çocuk teslim edilemez. Bunun için yedek subay öğretmenler mesleki 
ifa edecek yeterliğe ulaştırılmalıdır. Bunu sağlamak için de liselerin son sınıflarına 
meslek dersleri koymak şarttır. Aynı zamanda çocukları gidecekleri köyün 
realiteleriyle de karşılaştırmak icabeder ki, orada yabancılık hissetmesinler. Bunun 
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için onları hazırlamak lâzım. Bu eksiklik tamamlandıktan ve çocukların her türlü 
ihtiyâçları temin edildikten ve onları yalnız bırakmamak şartiyle bu metot fayda 
sağlıyacak bir metottur. Vaktimin dolduğunu anlıyorum. Kısa keseceğim. Bir ahlâk 
meselesi var memlekette. Biliyorsunuz ki, bugünkü aile mektebe yardımcı olmaktan 
çıkmıştır. Ana çalışır, baba çalışır, teyze çalışır, bu vaziyet karşısında çocuk mektepten 
gelince kendisini ailenin sıcak kucağında değil, kapıda bulur. Akşam eve gelen ana 
ve baba yorgun argın oldukları için çocuk ile uğraşacak durumda değildir. Bu sebeple 
bugün ahlâk eğitimi de mektebin sırtına yüklenmiş bulunmaktadır. Mektepte ahlâk 
eğitiminin esasları nelerdir, ne gibi usullere yer verilmektedir, bizim Türk töremiz, 
ahlâk geleneklerimize ne derece yer verilmektedir? Bunları da bilmek isterim ve her 
halde muhterem Meclisiniz de bilmek arzu eder. Bizim töremiz, kendisinden yaşlılara 
hürmeti, akranına muhabbet beslemeyi, kendisinden küçüklere, zayıflara şefkat, 
yardıma müsaraatı, cemiyet hayatında kurallara, yasaklara, ulûlemre mutavaatı, 
vatanperverliği emreder. Bizim eskiden ailelerimizde ve mekteplerimizde telkin 
edilen bu faziletlerimizin çocuklarımıza da intikalini arzu etmek en birinci 
hakkımızdır. Kendimize mahsus bir dünya görüşümüzün, ahlâkımız olması 
lâzımgelir. Yeni nesille temas ediyorum, onları itham etmek istemiyorum, belki 
kendimizi ihtiyarlayıp da asabımızın bozulmasından diyeceğim ama, ben şahsen 
eski neslin bâzı evsafını yeni nesilde göremiyorum. Bu hususta Maarif Vekili 
Beyefendiden izahat rica ediyorum. Bir de halk eğitimi meselesi vardır; bu halk 
eğitimi meselesinde Reşat Tardu Beyefendi ile tamamen müttefikim. Bütün Devlet 
dairelerine bu hususta hizmet düşmektedir. Yalnız bendeniz şu Ramazan ayı 
münasebetiyle bir noktaya temas edeceğim. Malûmuâliniz bizim Kitabımız Kur’anı 
Kerim, «Oku» hitabı izzeti ile nazil olmaya başlamıştır. Okumak ve okutmak bize 
bir emirdir. Bakara Sûresinde, Cenabı Allah meleklere «Ben sizin bilmediğinizi 
bilirim» der ve bilgi imtihanında başarı gösterin. Âdem’e melekleri secde ettirin. 
Bizim dinimiz daima inkişafı, okutmayı ve öğrenmeyi emreden bir dindir. Bu hususta 
yüzlerce âyet ve hadis vardır. Dine göre okuması yazması olmıyan insan yarım 
müslümandır. Diyanet işleri Reisliğinin şu halk eğitimi dâvası ile alâkalanması ve 
halkı okumaya, öğrenmeye teşvik etmesi, hulâsa kampanyaya katılması lâzımdır. 
Kendilerinden bu hususu hasaten rica eder ve hepinizi hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Özgüneş Mehmet söz aldı, “Kurucu Meclisin muhterem üyeleri eğitime tâbi 
tutulan bir kütlenin ulaştırılması istenilen hedeflerini şu başlıklar altında toplıyabiliriz:  
Mâkul bir çalışma disiplini, Espri de Corps, Moral Verim. Maarifimizin bu ilk 
hedeflere olan mesafesini incelemek enteresan olabilirdi. Ancak, benden sonra 
konuşacak arkadaşlarımın söz hakkına tecavüz etmemek, bana tahsis edilmiş olan 
zaman içinde kalmak için bu ilk hedeflerden sonuncusu yani verim üzerinde bilhassa 
keyfiyet verimi üzerinde duracağım. Şurasını hemen söyliyeyim ki, ortaokul ve 
liselerimizde verim çok düşüktür. İlkokullar daha iyidir. Ortaokul ve liselerimizde 
verimin bilhassa keyfiyet bakımından düşük oluşunun âmilleri arasında sosyal ve 
ekonomik sebepler önemli bir yer tutar. Bu âmillerin ortadan kaldırılması sanıldığı 
kadar da kolay değildir. Ancak, verimi düşüren başka âmiller de vardır ki, bunlar 
küçük gayret ve himmetlerle ortadan kaldırılabilir. Bu âmillerin giderilmesi ile verim 
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en az birkaç misline çıkarılabilir. Muhterem arkadaşlarım; ben açık konuşma 
prensibine bu kürsüde de sadık kalarak şu hususu belirteceğim : Bugün öğretmen 
yetiştiren müesseselerimizde kullanılan öğretim metotları demodedir, yetersizdir. O 
kadar demodedir ki, bu müesseselerde öğretim usulleri dahi en verimsiz metod olan 
takrir metodu ile öğretilmektedir. Muhterem arkadaşlarım, Amerikalılara II nci 
Dünya Harbini kazandıran sebeplerin başında modern öğretim usulleri gelir. 
Milyonluk ordular, bu orduların karargâh ve kumanda heyetleri ancak modern 
öğretim usulleri sayesindedir ki, kısa bir zamanda ve kifayetli bir şekilde 
yetiştirilebilmiştir. Milyonlarca lira sarf edilerek geliştirilen bu öğretim usulleri 
harbden sonra Amerika’da sivil öğretim müesseseleri tarafından incelenmiş kendi 
sahalarında uygulanmış ve başarı elde edilmiştir. Modern öğretim, usulleri ile elde 
edilen başarı için bir örnek de yurdumuzdan vermek istiyorum. 1948 yılından önce 
Topçu Okulumuzun öğretim süresi 2 yıldı, öğretmen yetiştiren müesseselerimizde 
olduğu gibi, öğretim daha ziyade takrir metoduna dayanırdı. Demostrasyon, tartışma 
gibi modern usuller kullanılmazdı. 1948 de Topçu Okulumuzda modern öğretim 
usulleri kullanılmaya başlanıldı, öğretim süresi bu sayede 9 aya indirildi. Verim ise, 
hiçbir mübalâğaya kapılmadan arz ediyorum, en az 3 misline yükseldi, işte modern 
öğretim metotlarının  zaferi. Demek oluyor ki, bir okulda demode metotlar terk 
edilerek modern öğretim metotları kullanılırsa verim en az 6 misline çıkarılabiliyor. 
Millî Eğitim Bakanına tavsiye ederim, öğretmen yetiştiren müesseselerimize 
gitsinler. Bu okullarda öğretim tekniği hiç okutulmamakta, öğretim usulleri ise çok 
verimsiz bir şekilde okutulmaya çalışılmaktadır, öğretmen namzetleri bu okulları, 
gerekli öğretim melekelerini kazanamadan bitirmektedirler. Öğretmenlerin, öğretim 
usullerini kendi kendilerine geliştirmelerini beklemek insafsızlık olur. Verimi 
düşüren âmillerin ikincisi Teftiş sistemimizdeki hatalı anlayıştır. Millî Eğitim 
Bakanlığımızda bir Teftiş Heyeti vardır. Fakat bir öğretmenin müfettiş yüzü 
görebilmesi için ya şikâyet edilmesi veya terfi sırasında bulunması lâzım. Yani 
müfettiş bir suç ariyan, öğretmenin terfi edip edemiyeceğini araştıran bir kimsedir. 
Teftiş sistemi hakkındaki bu anlayış yanlıştır. Arkadaşlarım, teftiş, daha doğru bir 
ifade ile eğitim ve öğretimin murakabesi, eğitimi ve öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Bu anlayışa göre müfettiş bir rehberdir, yol göstericidir, yardımcıdır. Müfettiş okullar 
arasında koordinasyon sağlar. Bakanlığın fikir ve yardımlarını en ücra köşelere 
götürür. En ücra köşelerdeki öğretmenlerin problemlerinin çözülmesine yardım eder, 
çözülmezse Bakanlığa ulaştırır. Halbuki bizim teftiş anlayışımız bundan çok farklıdır, 
öğretim ve eğitim teftişi yapan müfettişler aynı zamanda idarî teftiş de yapmaktadırlar. 
Bu iki iş birbirinden tamamiyle ayrıdır. Bu sebeple Bakanlık Teftiş Heyeti öğretim 
ve Eğitim Teftiş Heyeti ile İdarî Teftiş Heyeti olarak ikiye ayrılmalıdır. Müfettiş 
öğretmenler tarafından şevkle beklenen bir rehber, yol gösterici, yardımcı haline 
gelmelidir. Bu olmadıkça teftiş heyetinden beklediğimiz verimi elde etmek hemen 
hemen imkânsızdır. Okul kapısından alçak dağları ben yarattım edası ile giren bir 
müfettiş eğitim ve öğretim murakabesi yapamak öğretim ve eğitimin verimini 
düşüren âmillerin biri de personel idaresindeki yanlış anlayışımızdır. Öyle 
zannediyorum ki, Bakanlığın Zat İşleri Umum Müdürlüğünde personel idarî 
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psikolojisi hakkında fazla bir bilgi yoktur. Talim Terbiye Heyetine, Teftiş Heyetine, 
Umum Müdürlüklere ve şube müdürlüklerine yapılan tâyinler babadan kalma 
metodlarla yapılmaktadır. Bu tâyinler mutlaka bir nizama bağlanmalıdır. Bir 
öğretmenin Talim Terbiye Heyetine, Teftiş Heyetine, Umum Müdürlüklere tâyin 
edilmesi için ne gibi şartların aranacağı, bu makamlarda ne kadar kalabilecekleri 
tesbit edilmelidir. Durumu Ordumuzdan bir misal vererek arz edeyim : Ordumuzda 
kıtadan uzun zaman uzak kalmış olan subaylar makbul sayılmazlar. Çünkü böyle 
subaylar karargâhların ve geri hizmetin rahatlığına alıştıkları için kıtadaki subayın 
dilinden ve derdinden anlamaz bir hale gelirler. Bu sebeple, ordumuzda muharebe 
meydanlarında öğrenilmiş olan bir prensip vardır; hiçbir subay rütbesindeki bekleme 
süresinin en az üçte biri kadar kıta hizmeti yapmadıkça terfi edemez. Durum Millî 
Eğitim Bakanlığında bunun tamamiyle aksinedir. Bir Öğretmen bir defa bir şube 
müdürlüğüne tâyin edilmeye görsün. Ondan sonra Teftiş Heyeti oradan Umum 
Müdürlük, oradan Talim Terbiye Heyeti; hiç dershane yüzü görmeden meslek 
hayatını tamamlıyâbilir. Bu zevatın, öğretmenler için kıta sayılan dershanenin 
yüzünü bile görmiyen bu zevatın öğretmenin derdinden ve dilinden anlayabileceği 
iddia edilebilir mi? Bu usul mutlaka değiştirilmelidir. İdarî bir görevde öğretmenler 
azamî 5 yıl çalışmalı, bundan sonra, en az 5 yıl bilfiil öğretmenlik yapmadıkça 
yeniden idarî bir göreve tâyin edilmemelidir. Denilebilir ki, bizim Umum 
müdürlerimiz, Şube müdürlerimiz okullarda haftada 2 - 4 saat öğretmenlik görevi 
yapmakta, bu suretle öğretmenlikle ilişikleri kesilmemektedir. Bu öğretmenlik 
değildir, arkadaşlarım. Bunun maksadı başkadır. Ben bu maksadı burada açıklamak 
istemiyorum. Hulâsa olarak çeşitli görevlere tâyin şartları bir esasa bağlanmazsa bu 
sahada verim beklemek hayalle iştigal olur. Tâyin işleri Vekil Beyin ağzından çıkacak 
iki kelimeye bağlı olmaktan kurtarılmalıdır. Okullarda, bilhassa orta okul ve liselerde 
verimi düşüren âmillerden bir diğeri de okul - aile birliklerine gerekli önemin 
verilmemesidir. Muhterem arkadaşlarım, çocuk üzerinde büyük etkileri olan iki 
büyük müessese vardır: Okul ve aile. Bu iki müessesenin çocuk üzerinde yaptığı 
tesirler koordine edilmedikçe, bu iki büyük müessese çocuk üzerinde paralel tesirler 
icra etmedikçe büyük bir verim beklenemez. Çocuk üzerine ailede, okulda yapılanın 
ciddi tesirler yapılırsa çocuk ünlü Psikolog Pavlou’nun deneylerinde gösterdiği hale 
düşer. Şu duruma göre eğitim ve öğretimde bütünlüğü sağlıyabilmek için okul - aile 
birliklerine gerekli önemi vermemiz icabetmektedir. Okul - aile birliklerinin yalnız 
eğitim bakımından değil aynı zamanda öğretim bakımından da ne kadar faydalı 
olabileceğini bir misalle belirtmek istiyorum : Bir aileyi ziyarete gitmiştim. Evin 
hanımı İngilizce biliyor ve Ortaokulda bulunan çocuğuna yardım ediyordu. Hanım 
sinir içinde idi. Çocuğuna bir şeyler öğretmek için çırpındığı halde çocuk bu sahada 
bir adım dahi ilerliyemiyordu. Gösterilen arzu üzerine durumu inceledim. Çocuk bir 
adım dahi ilerliyemezdi. Çünkü okulda İngilizce öğretmeni direk metot uyguluyor, 
evde anne bunun 180 derece zıddı olan tercüme sistemini tatbika çalışıyordu. Bu 
şartlar altında çocuk İngilizce öğrenebilir mi? Muhterem arkadaşlarım okulla aile 
elele verirse çok mesut neticeler elde edilebilir. Bu birçok yerlerde denenmiş ve 
müspet neticeler elde edilmiştir. Bu müesseselere yani okul aile birliklerine yardım 
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etmek lâzımdır. Burada şu hususu belirtmeliyim: Geçenlerde Ankara’da okul aile 
birlikleri genel kurulu toplandı. Toplantıda ne Talim Terbiye Heyetinden, ne Teftiş 
Heyetinden ne Bakanlık personelinden bir tek kişi yoktu. Bu kadar ilgisizlik 
gösterilen bir müessese faydalı olamaz. Bizim Maarifimizin iki göstermelik 
müessesesi vardır: Okul - aile birliği, izci teşkilâtı. Bayramlarda izci elbiseli çocuklar 
görürsünüz. Bu yavruların izcilikle yegâne ilgileri üzerlerindeki elbiseden ibarettir. 
Bu elbiseleri de ogün giymişlerdir. Halbuki muhterem arkadaşlarım hakikî izcilik, 
göstermelik olmıyan izciliğin eğitim bakımından çok büyük önemi vardır. Biz kaside 
edebiyatı ile gösteriş huyumuzu terk etmedikçe bir adım dahi ilerliyemeyiz. Verimi 
düşüren âmillerden bir başkası, psikolojik bir âmildir. Muhterem arkadaşlarım, 
öğretmenlik zor ve meşakkatli bir meslektir. Haftada 24 saat ders veren bir öğretmenin 
bütün meşgalesi bu 24 saate inhisar etmez, öğretmenin evinde, ders hazırlamak, 
plânlamak, imtihan evrakını okumak için en az bunun birkaç misli daha çalışması 
icabeder. Bu kadar güç bir mesleke bağlanmak, gönül vermek, hiçbir maddî karşılık 
için olamaz. Öğretmenin bu mesai ve gayretleri hiçbir maddî karşılıkla ödenemez, 
öğretmeni meslekine bağlıyan, insan yetiştirme zevki, öğrencilerinin ve cemiyetin 
kendisine karşı gösterdiği sevgi ve saygıdır. Bu olmazsa öğretmenliği kimse 
yapamaz. Muhterem arkadaşlarım, son yıllar bu bakımdan pek talihli olmamıştır, 
öğretmenlere gösterilen saygı ve sevgi azalmıştır. Biz dört atanın hakkı birdir diyen 
bir milletin çocuklarıyız. Mevki ve makamımız ne olursa olsun öğretmene saygı 
duymaya alışmalıyız. Bir cemiyet içinde öğretmen sıradan bir memur, sıradan bir 
kimse değildir. Derler ki, insanlar, kadınlar, erkekler ve sanatkârlar diye üçe ayrılır. 
Bu tasnif yanlıştır. İnsanlar; öğretmenler, sanatkârlar, kadınlar ve erkekler diye dörde 
ayrılır. Öğretmen cemiyet içinde mümtaz bir varlıktır, öğretmen Maarif 
müdürlüklerine, kaymakamlara, valilere ve hattâ Bakana müracaat ettikleri zaman 
sıradan bir memur muamelesi görmemelidir. Dershanede öğrencileri, cemiyette 
vatandaşları tarafından sevgi ve saygı gören bir öğretmen daha büyük şevkle ve 
aşkla çalışır. Bu da verimi geniş ölçüde yükseltir. Muhterem arkadaşlarım, fedakârlık 
cephesinin daima en ileri saflarında bulunan aziz Türk öğretmenini huzurunuzda 
selâmlarken çok zevkli ve şerefli bir görev yapmakta olduğuna inanıyorum. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım.” Diyerek sözlerini tamamladı.

Ardından Kurucu Meclis üyesi Alev Coşkun Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki görüşlerini aktarmak üzere kürsüye geldi, “Kurucu Meclisin Sayın 
üyeleri; Dört günden beri devam eden bütçe müzakereleri sırasında birçok kıymetli 
hatipler konuştular. Bu yurdun kalkınması için millî geliri yükseltmenin istihsali 
artırmanın icabettiğini savundular. Ben de, bu yurdun her yönden kalkınması için 
bütün bu sayılanların yanında ve önem bakımından en az onlar kadar, üzerinde 
durulması icabeden, değer verilmesi gereken bir diğer konunun eğitim dâvası 
olduğunu söyliyeceğim. Bu dâva ilköğretimden - yükseköğretime, öğretmenden - 
okula, ders kitabından ders araç ve gereçlerine kadar birçok detayı olan topyekûn 
eğitim seferberliğidir. Hepimizin malûmu olduğu üzere bu yurt üzerinde on senedir, 
kültür düşmanı bir idare hüküm sürmekteydi. Gerici zihniyete yüksek derecede prim 
veren, hür ve aydın gençlikten korkan, fakat korktuğu derecede onu baskı altında 
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tutmak istiyen, bu yurtta halk eğitimini en güzel tarzda gerçekleştiren bir müesseseyi, 
halkevlerini kökünden yıkan, hulâsa eğitime, kültüre, okumaya düşman olan bir 
idareydi bu on senelik bir idareyi yıkıp, 27 Mayıs Devrim Hareketini yapanlar, ilk 
önce eğitime önem verdiler, ilk önce Atatürk fikirlerine değer verdiler. Bir yandan 
ilköğretim alanında büyük bir seferberliğe girişilirken, öte taraftan yarının 
Türkiye’sinin yöneticileri olan üniversite gençliğinin dertleri ele alınarak, bu konular 
üzerinde anlayışla eğildiler. İşte on seneden beri ilk defa, bu sene Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesine bu anlayış ve duyguyla giriyoruz. Bu yurtta bütün müesseseleriyle 
tam ve kâmil demokrasinin kurulması uğrunda canını vermekten çekinmiyen bir 
kuşağın mensubu kemalist bir genç olarak, eğitime, verilen değerden sevinç 
duymanın huzuru içerisinde eğitime bu değeri veren zihniyete teşekkürü borç bilirim. 
Arkadaşlar; Yüksek öğretim gençliğinin meseleleri vardır. Acaba yüksek okullara 
devam eden gençlerin hayat şartları ne durumdadır? Türkiye’nin dört bir yanından 
üniversite şehirlerine gelen bu genç ve körpe dimağlar, nerelerde kalırlar, hangi 
meselelerle karşıkarşıyadırlar? Ne gibi cereyanların tesiri altında, nasıl yaşarlar ve 
nasıl yetişirler? Bütün bunlar her şeyden önce ve mutlaka ele alınarak, çözünlenmesi 
gereken konular. Bugün üniversite öğrencisinin içerisinde bulunduğu şartların 
yürekleri paralıyan durumunu dile getirmek güçtür. Yalnız şu kadarını söylemek 
isterim ki, üniversite ve yüksek okullarda okuyan 60 bini aşkın öğrenciden en az % 
60 ı tahsillerine son derece güç malî imkânsızlıklar içerisinde devam etmektedirler. 
Cesaretle söylemek lâzımdır ki, bu arkadaşlardan çoğu, derslerinden önce akşam 
yemeğini nerede ve ne yerlerse ceplerindeki paranın yetişeceğini, nerede 
kalacaklarını, en aşağıdan 75 yahutta 100 liraya bulabildiği soğuk odasına gitmeden 
kış gecesinde nerede ders çalışabileceğini, evlerinden gelen harçlığı ay sonuna kadar 
nasıl yetiştirebileceklerini düşünmek zorundadırlar. Üniversite gençliğinin yurt 
dâvası vardır. Malûmunuz olduğu üzere, yurt bina, yatak, karyola, dolap, yemekhane 
ve malzemesi, ısıtma, elektrik, okuma odaları ve buna mümasil verileri bir araya 
getirip gençliğe daha iyi ve daha müsait çalışma imkânları veren tesislerdir, bu 
tesislere şiddetle ihtiyaç vardır. Bugün İstanbul, Ankara, izmir ve diğer şehirlerdeki 
fakülte ve yüksek okullarda okuyan 60 bini aşkın üniversite gencinin ancak onda 
binden de azı 5 034 ü resmî yurtlarda kalabilmektedir. 7 326 genç yurtlara girebilmek 
için müracaat yapmıştır. Talepleri karşılanamamaktadır. Bu bakımdan ihtiyaç sahibi 
diğer binlercesi müracaatı dahi lüzumsuz görüp, kendi yağıyla kavrularak, başının 
çaresine bakmaktadırlar. Ancak, geriye kalan 50 000 i aşkın genç bu büyük şehirlerde 
nerelerde kalmaktadırlar? Önemli olan husus budur. Yurt konusunda söylenecek çok 
söz; huzurunuza getirilecek çok dert vardır. M. B. K. Tarafından kurulan-ihzari bir 
komisyon, bu konuda geniş hazırlıklar yapmaktadır. Hazırladığı kanun tasarısını 
yakında huzurunuza getirecektir zannediyorum. Yalnız bu tasarının meseleyi bir 
çırpıda halletmesine imkân yoktur. Bu tasarı ile uzun vadeli bir çalışma programı 
getirilecektir. Ancak bu sene için neler düşünülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesinin 615 inci bölümünde; «5875 sayılı Kanuna göre açılmış ve açılacak olan 
yüksek öğrenim, öğrenci yurtları ve evlerine» 350 000 liralık bir yardım konulmuştur. 
Her şeyden evvel ifade etmek isteriz ki : Bu tahsisatı çok az görmekteyiz. Sayın 
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bakandan öğrenmek isteriz. Bu 350 000 lira nereye yetecektir? Bu parayla yeni 
yurtlar mı açılabilecektir? Yoksa, inşaatı yarıda kalan site yurdu 4 üncü Blok inşaatı 
mı tamamlanabilecektir? Bu para keza, Çemberlitaş’ta yarım kalan Kız yurdu 
inşaatına mı sarf edilecektir? Yoksa, Ankara Koservatuar arkasında, inşasına başlanan 
ve düşük iktidar tarafından anormal şartlarla mukaveleye bağlandığı için mukavelesi 
feshedilen ve yarım kalan inşaata mı sarf edilecektir? Yoksa, bu parayla İstanbul’da 
327 gencin kaldığı ve orada kalabilmek için binlerce gencin can attığı fakat yağmur 
yağdığı geceler yorganların ıslandığı, eski bir binadan bozma kadırga yurdu mu 
tamir ettirilecektir? Yoksa, Kızılay tarafından Topkapı’da inşasına girişilen 750 
kişilik yurdun bitirilmemesi ve Kızılaydan aylardan beri bu yurdu bakanlığa 
devretmek istemesi karşısında bu parayı bu yurda mı sarf edecektir! Arkadaşlarım;  
Bakanlık yurtlar için 615 inci bölüme 350 000 lira koymakla, ya üniversite gençliğinin 
yurt dâvası diye bir dâva tanımıyor. Yahut da, birçok sosyal yönleri olan bu meseleyi 
mühimsemiyor. Biz, bakanlığın yeni yurt yaptırmak şöyle dursun, yukarda saydığım 
yurt inşaatlarını hiç olmazsa süratlendirecek derecede kâfi tahsisat ayırmasını 
beklerdik. Sayın üyeler; Üniversite gençliğinin bir diğer meselesi de, yiyecek 
meselesidir. 1959 Aralık ayında Kızılayın ve bankalarımızın iştirakiyle ve yüksek 
tahsil gençliğine maliyet fiyatına yemek veren bir sosyal teşekkül kurulmuştur. 
İstanbul ve Ankara üniversitelerinde öğrencilere yemek veren bu teşekkül de 
maalesef düşük iktidar tarafından istismar konusu yapılmıştı; Çok yararlı olan bu 
teşekkül, ne derece yararlı ise, o derece de kifayetsizdir. Sadece İstanbul 
Üniversitesinden bir misal vererek bu bahsi de geçmek istiyorum. 20 000 i aşkın bir 
gençlik kütlesinin feyz aldığı İstanbul Üniversitesinde küçük bir salonda yemek 
verilmekte, bu yüzden çok az öğrenci bu yemeği yiyebilmektedir. 150 kuruşa verilen 
bu yemeği yerse ancak doyabilecek ve cebindeki parası ancak ay sonuna yetişebilecek 
gençler, orada o 150 kuruşluk yemeği yiyebilmek için, bir saat, bir buçuk saat uzun 
kuyrukta beklemek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Dolayısiyle kıymetli zamanları 
da mecburen ölmektedir. Bu çok hayırlı sosyal tesisin üzerine eğilerek, genişletilmesi 
ve ona yardımcı olunmasını Sayın Bakandan beklemek hakkımızdır. Sayın 
arkadaşlarım; Bakanlık bütçesinin 602 nci bölümünde, üniversite ve yüksek okullar 
muhtaç öğrencilerine ilâç, tedavi ve para yardımı olarak 100 000 lira ayrılmıştır. 
Yukarda bir iki fırça darbesiyle bahsetmeye çalıştığım tablo karşısında, gıda 
noksanlığı yüzünden üniversite ve yüksek okullarda okuyan öğrencilerde, hastalık 
ve bilhassa tüberküloz nispeti yükselmektedir. Bakanlığın, yüksek öğrenim 
gençliğinin beslenmesi yanında sağlık dâvasiyle de ilgilenmesini bekliyoruz. Bir 
diğer önemli konu da burslardır. Bu konuda, yukarıda bahsettiğim komisyon geniş 
çalışmalar yapmaktadır. Senelerden beri uyutulmaya çalışılan. Her bütçe müzakeresi 
sırasında 10 lira veyahutta 25 lira artıracağız diye gençliği adeta avutmaya çalışan 
bir zihniyetin tersine, bu sene bütçesinde yapılan 75 liralık zamla, öğrenci burslarının 
250 liraya çıkarılması karşısında başta Bütçe Komisyonu Başkanı, Başkanvekili, 
Sayın üyeleri ve Maliye Bakanına en candan teşekkürlerimi arz etmek isterim. 
Arkadaşlar, Yüksek tahsil gençliğinin senelerce süregelen dertleri hal yoluna 
girmiştir. Bu meseleler üzerindeki sözlerime son verirken şu hususu da hatırlatmak 
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isterim. Yüce değerleri haiz yüksek tahsil gençliğinin millî vasıfta teşekkülleri vardır. 
Bu teşekküller organize şekilde çalışmaktalar ve Türk gençliğinin temsilcileri olarak, 
gericilere, oportünistlere, her türlü sapık ideoloji sahiplerine karşı, fikir Atatürk’ün 
evlâtları olduklarını gösterme yönünde daima uyanık durmakta, gerektiğinde onların 
üzerlerine manevî genç şamarları vurmaktadırlar. Maalesef bu teşekküller, senelerce, 
malî imkânsızlıklar yüzünden sızlandırılmışlar, Devlet eliyle verilmesi gereken 
paraları siyasî istismar vasıtası yapılarak, bu teşekküller para ile satınalınmak 
istenmişlerdir Başında bir D. P. mebusunun bulunduğu ve adına D. P. Gençlik Bürosu 
denilen gayriresmî organlar vasıtasiyle ve para kuvvetiyle gençlik birbirine 
düşürülmek, düşman edilmek istenmiştir. Bu nevi müdahaleler o derece ileri gitmiş, 
feryatlar o seviyeye yükselmiştir ki, B. M. M. ne bu konuda Meclis tahkikatı önergesi 
verilmek zorunda kalınmıştır. Geçen sene, gene bu ayın bugünlerinde, gençliğin 
şikayetlerini dile getirmek ve çare aramak amacıyle Sayın Suphi Baykam ve 
arkadaşları tarafından verilen Meclis tahkikat önergesi reddedilmiş ve müzakerelerin 
tatil edilmesine kadar varacak derecede çetin mücadeleler olmuştur. Bir sene önceki 
hatırayla, bir sene sonraki yüksek heyetinizin, gençlik dâvalarına gösterdiği anlayış 
ve iyiniyet karşısında, huzur duymamak, heyecanlanmamak mümkünmüdür  
Muhterem arkadaşlar, kısaca belirtmeye çalıştığım, geçmiş devrin iktidarı tarafından 
gençliğe karşı reva görülen türlü baskı ve tethditler netice vermiş midir? Hayır 
arkadaşlar. Gençlik dövülmüş, joplanmış hapsedilmiş ve sonunda, kurşunlanmış 
fakat Atatürk devrimlerinin bekçilerine boyun eğdirmek mümkün olmamıştır. İşte 
arkadaşlarım; Bu yıl bütçesine gençlik teşekküllerine dağıtılmak üzere gençlik 
teşkilâtlarına malî muhtariyet veren ve Millî Gençlik Teşkilâtı adına 500 000 lira 
konmasını bu sebeplerden candan alkışlıyoruz. Devrim Hükümetinin ve Devrim 
Meclisi Bütçe Komisyonunun anlayışını gelecek iktidarlar tarafından da 
benimsenerek bir teamül haline gelmesini istiyoruz. Üzerinde hassasiyetle durmamız 
gereken bir diğer çok önemli mesele de ilköğretim seferberliğidir. 27 Mayıs Millî 
Devrim hareketinden sonra M. B. K. si eğitim seferberliğini, yurt ölçüsünde ele aldı. 
1076 sayılı Kanunu değiştiren 97 sayılı Kanun yeni bir sistem getirdi. Yedek subay 
öğretmenlik müessesesini ortaya koydu. Elimizdeki bütçenin Millî Eğitim 
Bakanlığına ait raporunun, ilköğretime ayrılan kısmında belirtilen resmî rakamlara 
göre 1961 yılında 7 ilâ 12 yaşında olup da, ilkokul tahsili yapmak imkânına 
sahibolmıyan çocukların sayısının 1 422 692 olduğunu kaydetmek ve yurt ölçüsünde 
okuma yazma bilmiyenlerin de % 60 ı aştığını hatırlamak M. B. K. tarafından ortaya 
atılan bu sistemin ne derece isabetli olduğunu göstermeye ve bu kararı yürekten 
alkışlamaya yetecek delildir, zannederim. Ancak, bu konuda girişilen 3,5 aylık bir 
tatbikat, müessesenin aksaklıklarını ortaya koymuştur. Hiç, şüphe yok ki, bir 
müessesenin kendisinden beklenen verimi sağlıyabilmesi, onu dikkatle inceleyip, 
aksıyan yanlarını düzeltmemize; sistemin başarıya ulaşabilmesi, şartlarının 
yaratılmasına, vasıtalarında bulunup, işe koyulmasına bağlıdır. Askerlik ölçülerine 
göre, bir tümen tutarında ve «Cemal Paşanın askerleri» denen bu 12 000  genci 
yurdun dört bir köşesine salıp, «Haydi çocuklar, gidin öğretmensiz köylerde 
görevinizi başarın» demekle eğitim dâvamızı çözemiyeceğimiz meydandadır. Sayın 



271

bakan hâlâ aynı kanaattemidirler bilmiyorum. Ümit ederim ki, kalpleri vatan sevgisi 
ve vazife görmek arzusu ile çarpan bu idealist (kalbleri) gençler hakkında bir soru 
münasebetiyle öğrendiğimiz fakat yadırgadığımız zihniyetini değiştirmiştir. Ve 
Yüksek Heyetinizin düşündüğü gibi onlara daha şefkatli daha anlayışlı davranacaktır. 
Bu arkadaşlar birçok güçlüklerle karşı karşıyadırlar. Bu gençlerin, hizmetlerini 
başarmada karşılaştıkları ilk zorluk kendilerini halkımıza bu işin ve görevin asil 
yetkilisi olduklarını kabul ettirmede ortaya çıkmaktadır. Kendilerine apayrı bir ortam 
içerisinde, yapayalnız kalan bu gençlere kulak vermeliyiz. Arkadaşlarım, Siyasî 
ihtilâlleri, fikri ihtilâller takibetmezse, o ihtilâller fazla, faydalı ve önemli olamazlar. 
İşte 12 000 kişilik Cemal Paşanın askerleri, Anadolu’nun en uzak köylerinde bir  
ihtilâlden bir fikir inkılâbına geçişi hazırlıyorlar. Köyde bu gençlerin misyonu, 
sadece köy çocuklarını teknik olarak yetiştirmek, alfabeyi öğretmek değil 27 Mayıs 
inkılâbını anlatmak, Atatürk devrimlerini, savunmaktır. Bu bakımdan hizmetin 
görülmesi daha semereli olacaksa, o hizmete bâzı vasıtaları tahsis etmekten neden 
çekiniyoruz. Üniformalı genç öğretmenler, milletimizin orduya olan ezeli sevgi ve 
saygıya da dayanarak köy eğitiminin bütün zorluklarını halkımızın da sevgi ve 
yardımiyle aşabileceklerdir. Ama yedek subay öğretmeninin ikinci önemli meselesi 
yedek subaylara nazaran aldıkları çok aşağı seviyede maaşlarıdır.  Arkadaşlar, Bu 
gençleri ellerine geçen çok az maaşla, köyde kaderleriyle başbaşa çaresizlik içinde 
yaşamaktan kurtarmalıyız. Köyde ihtilâlden fikir inkılâbına, geçişi hazırlamak için 
hizmete koştuğumuz gençlerin elbette maddî sıkıntılar yüzünden, kötümser bir hava 
ve ölçüler içinde bırakmaya gönlümüzün rıza göstermiyeceğini ümit etmekteyim. 
Yedek subay öğretmenlerin en önemli ve en büyük şikâyeti, kendilerinin desteksiz, 
hattâ kontrolsüz bırakılmalarından gelmektedir. Bu gençlerin statüleri nedir? 
Salâhiyetleri nedir? Çalışmaları ne yönde olacaktır? Bunlar hiç belirtilmemiştir. Bu 
gençler manevî yardım beklemektedirler. Her şeyi bir kenara bıraktık, bu gençler 
güler yüz bekliyorlar... Ama; Sayın Bakan isterse bâzı idare âmirlerinin bu 
arkadaşlara, kolaylık göstermek değil, nasıl başladıklarını, bâzı millî eğitim 
müdürlerinin bu gençlere neler söyleyip, şevklerini nasıl kırdıklarını açıklıyayım. 
Bu arada Sayın Bakandan öğrenmek isteriz. Yedek subay öğretmenler için Bakanlığın 
hazırladığı bâzı yayınlar, broşürler tamamlanmış mıdır? Ne zaman gönderilecektir? 
Ayrıca, üç ay sonra kıta hizmetine gidecek bu gençlerin kıtada pedagojik eğitimine 
tâbi tutulacağını gazetelerden öğrenmiş bulunuyoruz. Acaba Bakanlığın bu konuda 
bir hazırlığı var mıdır? Arkadaşlar, bu gençler, ilgi bekliyorlar, anlayış bekliyorlar, 
yakınlık bekliyorlar. Köye öğretmen olarak giden gençten, eğitim ve öğretim 
konusunda neler bekliyorsak, bütün toplumca ve idarece kendilerine aynı derecede 
yardım göstermeye borçluyuz. Onları desteklemeye mecburuz. Çünkü, bu gençler, 
Atatürk devrimlerinin Anadolu’ya yayılmış 12 000 savunucusu, Atatürk düşüncesinin 
Anadolu’ya yayılmış 12 000 fikir meşalesidir. Bu gençler, Atatürk ideallerinin 
Anadolu’daki 12 000 ileri karakoludur. 28 Nisanı göğüslerini kurşuna açarak 
yaratmış vatan çoçuklariyle, vatanın en ücra köylerine kadar yayılmış, bir ihtilâlden 
bir fikir inkılâbına geçişi hazırlıyacak bu delikanlıları birbirinden ayırmaya imkân 
yoktur. «Bu çok önemli meseleye, Muhterem Heyetinizin Bakanlar Kurulunun ve 
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bunlardan da en çoğu eğitime değer veren Muhterem M. B. K. nin en kısa zamanda 
parmak basarak, anlayışla çözeceklerine inanıyoruz.» Hepinizi saygılarımla 
selâmlarım.” Diyerek sözlerini tamamladı. 

Ardından Millî Eğitim Bakanı Mehmet Tahtakılıç söz alarak eleştirileri yanıtladı, 
“Kurucu Meclisin Muhterem üyeleri; Millî Eğitim mevzuunun millet hayatımızın 
yarına bakan ve hakikatte bugünden ziyade yarınımızla, alâkalı olan konuları 
üzerinde şimdiye kadar konuşan arkadaşlarımızın işaret buyurdukları noktaları 
dikkatle dinledim. Kendilerine Kurucu Meclisin bu kürsüden Millî Eğitim 
meselelerini, dertlerini gösterdikleri için bilhassa teşekkür ederim. Söz almamın esas 
sebebi, müzakerelerin bu son safhasında Hükümetin konuşan arkadaşların işaret 
ettiği noktalarda ve umumî millî mevzularında hangi hareket noktasından işe 
başladığını, ne yolda bulunduğunu anlatmaktır. Muhterem arkadaşlarım, Millî Birlik 
idaresinin, bir kere daha arz etmiştim, ana prensiplerinden biri gerçekçi olmaktır. Bu 
gerçekçilik prensibiyle Millî Birlik İdaresi 27 Mayısın ertesi günü, evvelâ ilim ve 
ihtisasa sözü bırakmakla yola çıkmıştır. Memleketin ana konularını mütehassıslara 
terk etmiş ve ilk olarak Millî Eğitim mevzuunda ilim ve ihtisasa büyük ehemmiyet 
vermek ve sözü onlara bırakmak cihetme gitmiştir. Dile getirilen dertlerin ötesinde 
daha birçok dertler vardır. Arkadaşlarımın temas ettikleri mevzulara birer birer temas 
edeceğim. Bir arkadaşım «Ne kadar ilkokula ve ilkokul öğretmenine ihtiyacımız 
var?» dedi. Geçenlerde de arz etmiş olduğum gibi, ele aldığımız on yıllık plânda 
sınıf mevcudunu, pedagojik esaslar nazarı itibara alınarak 40 a indirmek şartiyle, 70 
bin yeni ilkokul öğretmenine ihtiyacımız vardır. Gene on yıllık bir plânla 
gerçekleştirilmek üzere bir karar alınmıştır, 20 008 ilkokul binasına ihtiyaç vardır. 
Her sene 1 007 okul köylerine, 2 300 okul da kasaba ve şehirlerimizde yapılmak 
şartiyle 16 yıllık bir plâna bağlanmıştır. Ortaöğretimde öğretmen vaziyeti nedir? 
Arkadaşlar eğitim işlerinde müşkilât, Tardu arkadaşımızın dediği gibi öğretmen 
meselesini halletmektir. Bir usul, bir bina bulabiliriz. Bu binalarda ders okutabiliriz; 
Fakat bir ilkokul öğretmeninin meslek adamı olarak yetişmesi en az ilkokul üzerine 
6 yılda, ortaokuldan alırsak 3 yılda gerçekleşebilir, ortaöğretim için bir lise üzerine 
4 yılda gerçekleşebilir. Bugün öğretmen meselesi Millî Eğitimde en nazik ve en halli 
müşkül vaziyettedir. Ortaöğretimde günlük siyaset yüzünden 4 500 aded öğretmenlik 
açıktr. Arkadaşlar; biz bu ihtiyacı, 10 yıllık bir plânla, her sene şimdiki sayısından 
500 daha fazla öğretmen yetiştirmek şartiyle asgari hadde indirmek istiyoruz. Bir de, 
ortaokul ve lise açmak mevzuu var. Bu mevzuu politik formüle değil, evvelâ 
öğretmen temin ettiğimiz yerlerde açmak suretiyle yürüteceğiz. Arkadaşlarım 
hakkiyle yurt işlerinden bahsettiler. Muhterem arkadaşlarım bu yurt mevzuunda 
memleketin halinin perişan olduğunu pek iyi biliyorsunuz. Fakat Millî Birlik İdaresi 
ve Hükümeti, yurt işini, Millî Eğitim bütçesinin dışında halletmek üzere bu mevzuu 
ele almış bulunmaktadır. Nitekim muayyen mütehassıs elemanların, Vakıflar Umum 
Müdürlüğü ve vekâlet mümessillerinin iştirak ettiği bir komisyon, Meclis binasında, 
dün sabahtan itibaren çalışmaya başlamıştır ve çalışmaları devam etmektedir. 
Binaenaleyh biz bu işi, Millî Eğitim bütçesi içinde değil, dışında halledilmesi 
lâzımıgelen bir konu olarak ele alıyoruz. Bu yolda bütçemizde 300 bin liralık tahsisat 
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var. Hattâ bir aile çocuğunun dahi oturabileceği küçük aile meskenleri halinde siteler 
meydana getirmek hususunu tecrübe ediyoruz. Ne kadar âmme hizmetine tahsis 
edileceği düşünülerek ona göre hareket edilsin ve yurt olabilmeye müsait ne kadar 
bina varsa kullanılsın. Bu binaları bu yolda kullanma, imkânlarını biz de 
araştırmaktayız. Derdin büyüklüğünü bizde biliyoruz. 25 milyon liraya mal olacak 
bir programımız var. Bu parayı malî, iktisadî politikamızın temel istikametini 
bozmamak düşüncesiyle temin edememiş ve bu husustaki tasavvurlarımızı bu 
sebeple gerçekleştirememiştik. Arkadaşlarımdan biri teftiş sistemimiz ve teftiş 
kadromuz üzerinde durdular. Bu sistemimiz üzerine toptan görüşmek üzere Teftiş 
Heyeti Başkanı ile ve vekâletin mütehassıs elemanları ile birkaç gün evvel bir 
toplantı yaptım. Toplantıda arkadaşımızın düşündüğü gibi teftişte öğretici istikamette 
kararlar almak hususu görüşülmüştür. Bugün Teftiş Heyetine, Öğretici arkadaşları 
almak şartiyle müfettiş ihtiyacını karşılamak durumundayız. Teftişte, öğretici, yol 
gösterici vazife ile, tahkikat yapma vazifesini bir arada yürütmekten başka bir çare 
bulamadık. Bunları ayırmak için kadro vaziyeti müsait değildir. Metotlar  mevzuuna 
arkadaşımız işaret etti. Plânlamanın birçok arkadaşları içinizdedir. Elbette nazarı 
itibara alınacaktır. Teknik okula bütçede kâfi yer verilmediği hakkındaki tenkid 
yerindedir. Ama arkadaşlar; Hükümetin ilköğretim hizmetleri için ayırabildiği 
tahsisatın bundan ilerisini ayırmak, bugün mümkün değildir. Hakikaten cehaletle 
mücadele Millî Birlik Hükümetinin teşekkül ettiği andan itibaren birinci mesele 
olarak ele aldığı bir iş olduğu halde maalesef  Hükümet bundan fazla bir para ayırmak 
imkânını bulamamıştır. İntibak meselesine gelince; bu intibak işi de halledilecektir. 
Şu anda Maliye Bakanı ile tekrar görüştüm. 30 milyonluk tutarı olan bir mevzudur. 
Eksik hesabedildiği hakkında bir kanaat dolayısiyle tetkik edilmektedir. Maliye 
Vekilinin elinde bulunmaktadır, ümidediyorum ki, bu intibak tasarısı önümüzdeki 
günlerde, halledilmiş olarak huzurunuza gelecektir. (Çok güzel, bravo sesleri) Halk 
eğitimi mevzuunda, muhterem arkadaşlarım, hem metot bakımından hem de işin 
mahiyeti bakımından arkadaşlarım bizi irşat ettiler. Halk eğitimi mevzuu; yalnız 
Millî Eğitimin 3,5 milyon liralık bir çerçevesi içinde değil, topyekün milletçe 
harekete geçmekle halledilecektir. Prensip işidir. Fakat şimdi biz bu işin kuruluşunu, 
plânını, neşriyatını hazırlamak yolunda harekete geçtik. Plânlamanın esaslı 
neticelerini yüksek huzurlarınıza tekrar getireceğiz. İnşaat maliyetleri konusunda 
arkadaşlarımın temas ettikleri endişeler yerindedir. Bakanlığa geldiğim andan 
itibaren daha evvelki arkadaşımın çalışmalarını tamamlamak zihniyetiyle İngiltere’de 
tahsil görmüş bir Profesör İstanbul’a davet edilmiş, mesele tekrar müzakere 
edilmiştir. Artık devşirme müteahhide iş yaptırılmıyacaktır. Hakikaten taahhüt 
mevzuunda Bayındırlık Bakanlığının (A) grubunda kayıtlı, hüviyeti belli, ehliyetli, 
bilgili müteahhitler davet edilecektir. Bu bir. İkincisi bu sene ucuza mal etme 
meselelerini halletmek mümkün değildir. Çünkü Martta başlıyan bir işin neticesini 
Nisanda almak mecburiyetindeyiz. Ucuzluğu esas alarak çalışmalarımızın asıl 
neticesini gelecek senede bulmak üzere ucuza mal etmek çalışmaları devam edecektir. 
Fakat bir arkadaşımızın işaret ettiği gibi ucuza mal etmek için ne yapmak lazımsa 
yapılacaktır. Şu anda Nafıa Vekâleti Yapı Teşkilâtının bu iş için çalıştığını sizlere 
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bildirmek isterim. Avrupa Talebe Müfettişliği bahsinde arkadaşımızın izhar ettiği 
endişe yerindedir. Arkadaşlar, sizlere haber vereyim ki, müfettişlik veya kâtiplik 
vazifesinde bulunanların, dil ve takibettikleri işin enerjisinden mahrum olanların 
tesbitine çalışılmakta olup, bu vasıfları haiz olmıyanları, geri alma kararını vermiş 
olarak huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Yerine eleman seçerken evvelâ böyle bir 
dâvanın adamı olan, İkincisi gittiği memleketin dilini, orada faaliyet gösterebilecek 
şekilde bilen, 3 üncü olarak da bu işi takip edebilecek enerji sahibi olan elemanları 
seçmek üzere bir prensip kararına varmış bulunuyoruz. Prensibin tatbikatını Mart 
ayında ya Vekâleten Tahtakılıç hazırlıyacak yahut benden sonra bu hizmete asaleten 
gelecek arkadaş, bu işi asgarî prensiplere bağlamış olarak halledecektir. Bundan 
sonra Vekilin kahve işini, çay işini düzenliyen yahut dairenin her hangi bir işini 
gören bir insan şahsî kaprisle Avrupa’da ne talebe müfettişliği gibi bir işte, ne kâtip 
olarak, ne muavin olarak, ne de talebe müfetişi olarak yer almıyacaktır. Çünkü Millî 
Birlik Hükümeti asgarî prensipleri tesbitle çalışmaktadır. Devlet idaresini 
temelleştirmenin yegâne çaresi de Maarif hizmetlerinin asgarî prensiplerini tesbit 
etmektir.” Dedi.

Daha sonra devamla, “Efendim şahıslar hakkındaki sualinizi müsaadenizle 
hususi müracaatınızda anlatırım. Kadroya ait bundan fazla huzurunuzda izahatta 
bulunmayı zait addederim Avrupa’da tahsil meselesi arkadaşlar, hepimiz biliyoruz 
halledilmemiş bir meseledir. Tayyare mühendisliği için tahsil yaptırdığımız kimse 
Sümerbankda tezgâh mühendisi olarak çalışıyor. Gazi Terbiye Enstitüsünde 
yetiştirdiğimiz elemanlar İşçi Sigortalarında çalışıyor. Avrupada tahsil görmüş 
birçok arkadaşlar Merhum Ziya Gökalp’ın Kızıl Elma’sının hikâyesi kadar; at, it 
hikâyesi kadar kendi işlerinde çalıştırılamıyor. Bu toptan bir derttir. Fakat bu iş 
Devlet Personel Kanunu ile ve Devletin organize çalışmasiyle halledilebilir. Nerede 
elemanımız var, bunları en iyi nerelerde çalıştırabiliriz? Bu suretle haysiyetleri 
üzerinde, emekleri üzerinde hürmetle iyildiğimiz öğretmenlerimizi nazarı itibara 
almak icabeder. Öğretmenlik yurdun her yerinde yapılmakta olan bir sanattır. Bu 
hususta bize, size müracaat edenlere raslıyorsunuz.  Dertlerini anlatıyorlar. Hakları 
var. Bu işi bir prensibe bağlamak güçtür. Köy ile kasaba arasında hayat farkı müthiştir. 
Kasaba ile büyük şehir arasındaki hayat farkı da büyüktür, öğretmen her yerde 
mevcut olması icabeden şahsiyettir. Millî Eğitimin birinci vazifesi bu geniş 
mahrumiyet içinde bulunan öğretmenlerin maddî ve manevî ıstıraplarına çare 
bulmaktır. Bir arkadaşımız öğretmenin kadrosunun, Devlet içindeki varlığını, hattâ 
şahsiyetini ifade ettiğinden birinci plânda olması lâzım geldiğini söyledi. 
Ananelerimiz çok müsaittir. Fakat öğretim kadrosu bakımından çok müşkül 
durumdayız. Lice Kazası Ortaokulu Müdürlüğüne talip bir tek arkadaş yoktur, 
bulamıyoruz. Demek ki, “Millî Eğitimin en büyük müşkülâtlarından birisi 
kadrolarımız ve öğretmenin bütün memleket sathında vazife görebilecek şekilde 
maddeten ve manen yaşıyabilmesi dâvasıdır.” Türkiye’de medenî felsefesi, anlayışı 
en iptidaî olan herkesin, kendi kabiliyetine göre bir meslek veya sanat sahibi olmasına 
daha fazla orta öğretimimiz istikamet verir. Ama biliyorsunuz şöyle bir mesele ile 
karşı, karşıyayız ki, Numune Hastanesinde bulunmuş ve Türkiye’de çok hizmet 
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etmiş Profesör Ekştayn diye bir çocuk profesörü yardı. Günün birinde bu profesör 
hastane ve tedavi sistemlerimiz hakkında bir rapor verdi. Bu raporunda; «Bilmem ne 
köyünden gelen bir hasta çocuğu geri gönderirsem, yüzde yüz ölüme mahkûmdur. 
Fakat diğer bir bulaşıcı hasta ile beraber yatırırsam belki yüzde on kurtarırım diye 
hastaneye alırım.» diye bir prensip söylemişti. Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı 
kemiyet ve keyfiyet mevzuunda müşkül mevkidedir. Her yerden müracaat eden 
talebeyi illâ bir dersaneye, hattâ kalabalık olan bir dersaneye sokmak mükellefiyeti 
ile, hiç olmazsa sokakta kalmasın öğretilebildiği kadar bir şeyler öğrensin diye tıpkı 
Ekştayn’ın izah ettiği gibi, kendisini göstermektedir. İkili üçlü ders yaparım. Bu, 
memleketin tarihî gelişimi neticesidir. Istırapların bu derecede açığa vurulmasında 
fayda vardır. Millî Eğitim mevzuunun verimlilik hususuna temas ettiler. Bu mevzuun 
halledilememesinin birçok sebepleri var. Meslekten hiçbir öğretmeni olmıyan 
ortaokullar vardır. Yaraya parmağımızı basalım. Bu derdin çaresi nedir? Çaresi 
ilköğretimde meydana getirdiğimiz hamleyi gelecek sene teknik öğretimde ve öbür 
sene ortaöğretimde yapmamızdır. Öğretmen yetiştirmek üzere en az beş yüz talebe 
ortaöğretim için, 1 007 de ilköğretim için kabul etmek üzere çalışmaya başladık. 
Ders araçları temin etmek üzere plânlarımız devam ediyor. 800 bin liraya malik 
olduğumuz zaman bir ders araçları yapacak atölyeyi memleket içinde kurmaya karar 
vermiş bulunuyoruz. Yedek subay öğretmenler bahsinde konuşuldu. Arkadaşımız, 
beyanatında zikretti. Ben hakikaten Devlet Başkanının isminden bahsetmeyi hiç 
doğru görmüyorum. Cemal Paşanın orduları diye bahsediliyor. Şunu size arz edeyim 
ki, Devlet Başkanından Hükümetin her âzası bu yedek subay öğretmen mevzuunda 
hitabet yapmamak suretiyle derinliğine alâkalıdır. Bu mevzu kendisine mahsus bir 
hüviyeti olduğu için gündelik politikaya getirilmemelidir. Millî Birlik Komitesine bu 
ilham şundan gelmiş olacaktır. Kendileri ile bu hususta görüşmedim - 27 Mayıstan 
sonra bütün gençlik eğitim ve diğer mevzular hakkında  köylere gitmeye hazırız diye 
bir kampanya açmıştı. Millî Birlik Komitesi gördü ki, ilköğretimde 40 - 50 bin 
öğretmen açıktır. Gözeni; memleket gençliği köyleri irşat maksadiyle oralara gitmek 
için sıra bekliyor. Mütemadiyen her gün müracaatlar yapıyor. Matbuatta gün 
geçmiyor ki, bir neşriyat olmasın. Güzel bulduk. Biz ordunun yedek subay ihtiyacını 
yeniden tertiplerdik. Bu gençlere, lise derecesinde tahsili olan gençlere askerlik 
vazifesi yerine öğretmenlik vazifesi vermeliyiz. Güzel bir şey, evvelden hazırlanma 
mevzuunu bir tarafa bırakıyorum. Arkadaşlar bu inanışa istinadeden bu tertip ve bu 
kanun hakikaten bir hamle tarihidir. Ben öyle büyük kelimeleri kullanmıyorum. 
Nereye gittiler bu arkadaşlar? Evvelâ karşınızda konuşan arkadaşımız bugün 
köyünde vazife yaptı, sonra buraya geldi. Bugün Pazar kazasında mevcut, sırtımda 
taşını taşıdığım ortaokulun yaşı 24 tür. 24 yıldır hâtırasını yaşıyorum. O halde eğer 
Tahtakılıç fon mevzua şöyle biraz ciddî tarafiyle bakıyorsa, mevzuun incinmeye 
müsaadesi yoktur, ince bir çizgisi var, bundan ileri gitmemek lâzımdır. Onun için 
sükûtu tercih ederim. Sizler de hu mevzuu koruyunuz, bu müessese büyük bir 
müessesedir. Halka münevverin bağdaşması müessesesidir. Gençlik hangi hakkı 
eksik aldı? Diğer yedek subay arkadaşları altı ay hiç maaş almazlar. Bunlar ise daha 
ilk günden itibaren maaş almaktadırlar. Bu yedek subay öğretmen arkadaşlar üç ay 



276

görecekleri askerlik dersinde aynı zamanda günde iki saat meslek dersi de görecekler. 
Türk köyünün ananelerini biliyorsunuz. Köyde bu öğretmenler müşkül durumda 
değildirler. Eğer o öğretmen bir dâva sahibi ise hiç kötü durumda sayılamaz, sonra 
uması köy diye bir şey yoktur. Işık tutacak adam bekliyen Türk köyü vardır. Böyle 
konuşmamı mı istiyorlar? Önce arkadaşlar bu müessesenin yarası ne ise evvelâ bunu 
tedavi edelim. Bu yalnız maarif meselesi değil, derin bir meseledir. Amerikalı 
profesör artık Türkiye’de kalkınma var, burada kalkınmıyan kimse olmaması 
lâzımdır demiştir. Bu memlekette Türk köyünü görmiyen, Türk köylüsünü yadırgıyan 
varsa, bu memleketin istikbalinden endişe etmek lâzımdır. Böyle mi konuşayım? 
Onun için dokunmayın bu müesseseye. 40 yılda bir formül bulduk. Arkadaşlarımız 
köylere gittiler. Neşriyat yapmak istiyoruz. Benden evvel Bakan olan arkadaşım da 
beyan etmişti. «Beyaz zambaklar» memleketi matbaadadır. «Ülkücü öğretmen» 
matbaadadır, 10 tane yardımcı neşriyat matbaadadır. Kendilerine bütün öğretim 
esaslarını gösteren talimatnameler verilmesi için kaymakamlarla, valilerle görüştük. 
Bunlara vazifelerinde kolaylık gösterilmiştir. Elbise mevzuuna gelince, arkadaşlar 
‘bir Maarif Bakanı ne der? Talim - Terbiyemizin görüşü şudur: Onların hakları 
olmadığı halde, kanunun derpiş ettiği gibi bir askerî elbise ile köyde öğretmen olarak 
bulunması doğru değildir. Bundan başka bir Maarif Bakanvekili ne söyler arkadaşlar? 
O halde arkadaşlar bu mevzuun inceliği üzerinde duralım. 40 yılda bulduk bir formül. 
Geçmişte biliyorsunuz arkadaşlar eğitmen mevzuu da bir formül idi. Bunu yapanlar 
da samimî yaptılar. Fakat bu formül, ondan daha çok başka türlü bir formüldü. 
Mesele şuradadır. Ben de çocuk sahibiyim. Biz çocuklarımızı mücadele ruhu 
içerisinde yetiştirmiyoruz arkadaşlar. Onlar mücadele ruhu içerisinde yetişmediği 
içindir ki; hayat şartlarını kendi şiiri içinde yazdığı, uğrunda birçok şiirler söylediği 
Türk köyüne gittiği zaman, eyvah diye feryat ediyor. Arkadaşlar; bu bizim terbiye 
sistemimizin, ister ahlâk deyiniz, ister eğitim felsefesi deyiniz, kökünden bozuk 
olmasının sebebinden ileri gelmektedir. Biz açık gözler yetiştirme metodu ile çalıştık. 
Açık gözlük ne demektir? Yanındaki insandan daha kolay ve daha ferah yaşamanın 
hüneri demektir. Türkiye’deki demokrasi mücadelesinin ehemmiyeti buradan başlar. 
Türkiye’de bu zihniyeti söküp atmak lâzımdır. Bir memleket tasavvur ediniz ki 
Ankara’ya gittiği takdirde bir kimse haklı olabiliyor, gitmediği takdirde işini 
bitiremiyor ve hakkını alamıyor, şeklinde fikirler hâkim. İlkokul kadrolarının açığı 
eskiden beri devam ediyor. Orman muhafaza memuru, ilkokul öğretmenidir. Neden? 
Çünkü o devrin siyaseti onu aşağı görmüştür. Hususî muhasebe yıllardır ona maaş 
vermemiştir. O kadar hakir görülmüştür ki bir münevver vasat teşkil ettiği için 
particiler dahi onu böyle görmüşlerdir. Bakkala borcu vardır, manava borcu vardır, 
kaymakamın odacısı telâkki edilir. El işi yapılacak mı, muallim gelsin, yapsın. İşte 
öğretim müessesesi böylece yıkıldı. Böyle bir yıkılışı bir daha görmeyeceğiz. Hayır 
arkadaşlar. Bunu ben, bir Tahtakılıç söylemiyor. Talim - Terbiye kadrosu söylüyor. 
Artık bundan sonra vekiller, vekâlet mütehassıslarının prensipleri haricinde 
konuşmıyacaklardır. Arkadaşlar, biliyorsunuz 15 senelik siyasî hayatım vardır. Bir 
daha seçilip seçilmiyeceğim endişesini Allah-u Taalâ Hazretleri bana vermemiştir. 
28 milyon insanı karşıma çıkarsanız, fikirlerimi açıkça söylemek mecburiyetindeyim. 
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15 senelik siyasî hayatım gözlerinizin önünde cereyan etmiştir. Bir haksızlığa parmak  
kaldırmadığım gibi bu yolda da bir söz söylemedim. Onun içindir ki, şu yedek subay 
öğretmenlere dokunmayın, arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorum ben. Bana iki telgraf 
geldi; bunu çerçeveliyerek saklıyacağım. Çünkü arkadaşlar, bakınız teknik 
öğretmende okumuş bir teknik eleman ki, keser tuttu inancılık tuttu, tahta elledi. Bu 
benim köy dediğim varlık, tahtadan, demirden daha mı soğuk bir yerdir arkadaşlar? 
Maaşlarına 100 lira eğitim zammı yapıldı. Bu zam kanunundan da istfade edeceklerdir. 
Onlara subay elbisesi giydirerek, öteki köy öğretmenleri ne yapacak? Müsavat 
prensibi ortaya çıkar. Onlara da elbise icabetmez mi? Millî Birlik, kanunî olsaydı 
başka kararlar aldırırdı. Meselâ bu sene Harbiyeden mezun olanlar, öğretmenlik 
yapacaklardır diye bir karar alabilirdi. Sordu, soruşturdu; anladı ki, öğretmenlik 
başka, askerlik başkadır. Millî Eğitimin ilköğretim kanunu bu memlekette cihaletle 
mücadele kararının esasıdır. Fakat asıl yapılan iş bugün 22 tane komisyon  
kurulmuştur. Ve arkadaşlarımın temasettikleri ahlâk, tedris sistemi ve diğer mevzuları 
birer birer tetkik ederek Türk Maarifinin istikametini, felsefesini, ilkelerini tesbit 
etmekle meşguldür. Bu komisyonlarda Temsilciler Meclisi üyelerinden Reşat Tardu 
komisyondardan birinin Başkanıdır. Ciddiyetle vazife gördüğü için kendisine burada 
ayrıca bir Bakanvekili olarak teşekkür ederim. Bu komisyonlarda vazife gören diğer 
üye arkadaşlarımızdan Bedrettin Tuneel, Halil Akyavaş, Behçet Kemal Çağlar, İlhan 
Özdil de gayretle çalışmaktadırlar. Bunlardan bir kısmı Kurucu  Meclis Âzası olarak 
resmen çalışmalara devam etmektedirler. Hususî olarak gelenlerin devamı kendi 
takdirlerine kalmıştır. Millî Eğitim siyaseti artık şu veya bu istikametten gelen 
münferit görüşlerin değil ilmin, ihtisasın ışığı altında yürütülecek ve önümüzdeki 
Haziran ayına kadar yeni bir istikamet almış olacak ve orta öğretimde tahsil metodu 
ne olacak, teknik öğretimde tahsil metodu ne, olacaktır yüksek öğretimde ne 
olacaktır, okul aile birliği nasıl verimli olarak çalışabilir, güzel sanatlar, beden 
terbiyesi dâvası, ne olacaktır? Bu komisyonlar bunları bir bir tetkik etmektedir. 
Türkiye’nin eğitim mevzuunda önemli kararı, bir ilköğretim siyaseti olarak değil, bir 
plânlamanın temeli olarak ele alınmasıdır. Bu komisyon mesaisini bitirdikten sonra 
hazırlanan raporlar Bakanın da dâhil bulunduğu bir koordinasyonuna getirecektir. 
Bu komisyon meselesi yeniden bir teşkilât kanunu esasları dairesinde, kongre 
mâhiyetinde değil, hakikî bir hizmetin yapılması gayesiyle görüşecek ve neticeler 
buradan Şûraya gidecektir. Şûra problemleri eğitim prensipleri dairesinde 
istikametlendirecek, gelecek Millî Eğitim İdaresinin de dışına çıkamıyacağı bir 
şekilde, her türlü eğitim meselelerini halleden bir eğitim programı takdim edecektir, 
arkadaşlar. Şimdiye kadar görülmemiş olan bu eser, gördüğünüz şu milyonlardan 
çok kıymetlidir. Bir Maarif Vekil Vekili olarak duyduğum huzurun yegâne sebebi 
bundan ibarettir. Komisyondaki izahatımda, artık maarif işleri siyasetin elinden 
kurtuluyor dediğim zaman, maarif politikası yapmayın denildi. Maarif politikası 
olacaktır. Ama maarife ait meseleleri bu hususta ihtisas sahibi insanlar halletmiş 
olacaktır. Türkiye’nin yeni maarif devresine girdiği devre bu devredir. İnşâallah 
Hükümetiniz Haziran ayına girmeden evvel bu kanunları ve esasları getirecektir. 
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Son olarak gelen Akdeniz Plânlama Heyetinin Amerikalı profesörlerinin Türkiye’den 
en çok memnun ayrıldıkları nokta, Millî Eğitim Plânlama işinin toptan ele alınmış 
olmasıdır. Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Diyerek konuşmasını tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde Ecevit Bülent söz alarak, “Muhterem 
arkadaşlar, son yıllarda en çok ihmal edilmiş fakat, memleketimiz için en çok 
önemlilerinden biri olan eğitim alanında devrim idaresi ile beraber yeni ufuklar açılmış, 
yeni hamleler yapılmıştır. Evvelâ bundan duyduğum zevk ve sevinci belirtmek isterim. 
Sayın Bakandan öğrendiğimize göre, eğitim dâvasını yıllardır içinde bulunduğu 
keşmekeşten kurtarabilmek için hazırlanmaya başlanan eğitim plânını hızlandırmak 
üzere teşebbüse geçilmiştir. İlköğretim Kanunu hazırlanmıştır. Halk eğitim konusu 
ciddiyetle ele alınmıştır. Üniversite öğrencilerinin büyük bir derdi haline gelen burs 
meselesi de geniş ölçüde halledilmiştir. Bölge okulları yolunda realist bir görüşle 
çalışmalar yapmaya başlanmıştır ve nihayet yedek subaylara köylerde öğretmenlik 
yaptırmak gibi çok ileri bir adım da atılmıştır. Eğitim alanında Cumhuriyetten beri 
attığımız bâzı adımlarla biz bütün dünyaya örnek olmuşuzdur. Dünyaya örnek olan 
hareketlerimiz arasında Halkevleri ile Halkodaları ve köy enstitüleri vardır. Bâzı 
memleketler bu hareketlerimizi örnek olarak almışlardır. Yabancıların bizden ilham 
alarak ileri götürdükleri bu hamleleri biz devam ettirememişizdir, yarım bırakmışızdır. 
Ümidederim ki, yine birçok memleketlere örnek olacağını tahmin ettiğim yedek 
subaylara öğretmenlik yaptırma usulü de aynı akıbete uğramasın. Bundan sonra da 
devam etsin. Belki zaman gelecek millî eğitim kadrosunun yedek subaylara ihtiyacı 
olmıyacaktır. Ona rağmen bu usulün devam ettirilmesini rica edeceğim. Çünkü yedek 
subayın köyde öğreteceğinden çok öğreneceği önemlidir. Aziz arkadaşlar, yedek 
subay öğretmenler konusu, Sayın Bakanın biraz hassasiyet gösterdiği bir konudur. 
Fakat biz de bu konuda kendileri kadar hassasız. Bunu her halde takdir ederler, 
önce şahsî ve samimi kanaatimi ifade edeyim ki, bu dâvada üniforma meselesi 
pek önemli olmıyabilir. Asıl önemli olan, yedek subay öğretmenlerin üniforma 
ihtiyaçlarını niçin duyduklarıdır. Bunun, askerlik hizmeti yapan her Türk gencinin 
pek tabiî olan asker üniforması giyme isteği dışında bir sebebi, köyde karşılaşacakları 
bâzı güçlükleri asker üniforması sayesinde daha kolaylıkla yenebileceklerini 
düşünmeleridir. Meslekten yetişme sivil öğretmenler köylere, aradaki şartlar için 
hazırlanmış, köy öğretmenliği için gerekli bilgilerle teçhiz edilmiş olarak gider ve 
fazla güçlükle karşılaşmazlar. Halbuki hazırlıksız giden yedek subay öğretmenler 
çok müşkül şartlar altında bulunmaktadırlar. Bu müşkül şartları üniforma ile bertaraf 
etmek istemektedirler. Üniforma sayesinde orada bir otorite kurabileceklerini, köy 
öğretmeni olarak bâzı eksiklerini bu suretle telâfi edebileceklerini ummaktadırlar. 
Üniforma istemelerinin asıl sebebi bu olsa gerektir. Üniforma istekleri bu bakımdan 
göz önüne alınmalıdır. Üniforma isteği yerine getirilse de getirilmese de, eğer bu usul 
devam edecekse, bundan böyle yedek subay öğretmenler köye gönderilmeden önce 
de bir süre askerlik eğitimine tâbi tutulmalıdırlar. Böylelikle daha köye gitmeden, 
köylüyü asker ocağında tanımak imkânını bulacaklardır. Belki asıl hata, yedek subay  
öğretmenlerin 2 - 3 aylık askerî eğitime tâbi tutulmadan köye gönderilmelerinde 
olmuştur. Liselerimize hiç olmazsa öğretmenliğe bir hazırlık mahiyetinde olmak 
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üzere, eğitimle ilgili dersler, pedagoji dersleri de konulmalıdır. Sayın Bakan bizim 
bir eksiğimize işaret ettiler. Bu da bâzı noktalarda mücadelecilik bakımından 
eksikliğimizdir. Bu eksikliğin kısmen giderilmesi için, Sayın Mehmet Özgüneş’in 
istifade ile dinlediğim konuşmasında üzerinde durduğu izciliğe önem verilmesi 
faydalı olabilir. Lise çağındaki çocukları askerlikten de önce izci teşkilâtında hayata 
ve mücadeleye alıştırabilirler. İzcilik, Türkiye’de gerçek izcilik haline getirilirse, 
lise mezunlarının köy öğretmenliği, sırasında ihtiyaç duyacakları bâzı hasletleri 
daha lisede iken kazanmaları mümkün olacaktır. Yedek subay öğretmenlerin maddî 
ihtiyaçlarını da küçümsememek lâzımdır. Sayın Bakan bu yedek subayların evvelce 
gönüllü olarak köye gitmek istedikleri, bu sistem başladıktan sonra ise maddî cephe 
üzerinde fazla durmaya başladıkları yolunda bir tarizde bulundular. Fakat köye 
geziye gitmek başka, bir iki yıl için gitmek başkadır. Gazetelerde de bâzı anlayışsız 
yazılar çıktı. Bu yazılarda, köylümüzün onlara sıkıntı çektirmiyeceği öne sürüldü. 
Biliyoruz. Köylümüz misafirperverdir, fakat köy öğretmenlerinin karnını doyurmaya 
da mecbur değildir. Sonra, bu arkadaşlarımız cerre çıkmış hocalar değillerdir. Bilâkis 
iktisadî münasebetlerde çağdaş hayatın gerekli kıldığı davranışları köye götürmeleri 
beklenir. Onlar kendi imkânlariyle belki köy okulunun bâzı ihtiyaçlarını da 
karşılamak zaruretini duyacaklardır. Onun için başlangıçta henüz subaylık maaşına 
hak kazanmadıklarını düşünmek doğru değildir. Henüz subay değillerdir. Ama, 
Yedek Subay Okulunda okuyan öğrencilerin bütün ihtiyaçları Devlet tarafından 
karşılanır. Halbuki yedek subay öğretmenler ihtiyaçlarını kendileri karşılamak 
zorundadırlar. Bu sebeple, yedek subay öğretmenlere asteğmen maaşı ve tâyin bedeli 
verilmesi zaruridir. Aziz arkadaşlarım, köyde eğitim dâvasını gerçekleştirmeye 
çalışırken, önem verilmesi gereken bir husus daha var, o da okuma öğrenen köylünün 
okumaya devam etmesi imkânının hazırlanmasıdır. Demokrat Parti iktidarının bu 
memlekete yapmış olduğu en büyük tahribattan biri de 500 e yakın halkevi ile 5 
bine yakın halk odasını kapaması olmuştur. Köylerdeki halk odaları birer kahvehane 
haline getirilmiştir. Evvelce konferanslar, temsiller verilen sahnelerine kahve ocağı 
kurulmuştur. Eskiden kitaplar dizili olan raflarında şimdi kitap yerine çay bardakları, 
domino takımları, iskambil kâğıtları dizilidir. Onun için temenni ederim. İki, 
halkevlerinin halk odalarının yerini tutmak yeni kurulan Türk Kültür Ocakları ile 
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği yaparak köylerde mütevazı kitaplıklar kurulmaya 
başlansın. Sayın arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden bir noktaya temas edeceğim. 
Bu, 147 ler meselesi diye anılan meseledir. Bu konuda sayın Bakan, meselenin 
kapanmamasından üzüntü duyar görünüyor. Fakat buna üzülmemesi, sevinmesi 
gerekir. Eğer Türkiye’de, 147 Üniversite hocasının, sebep gösterilmeksizin, sorgusuz 
sualsiz kürsülerinden uzaklaştırılması gibi bütün mesele unutulsa, kapansa idi, asıl o 
zaman üzülmek Türk milleti için meyus olmak gerekirdi. Bu mesele unutulmamalı 
ve mutlaka halledilmelidir. Arkadaşlar bu mesele kapanmamalı, halledilinceye 
kaçlar açık kalmalıdır. Eğer bugün için bir hal çaresi bulmak mümkün görülmüyorsa, 
eğer bu mesele bugün bir hal çaresine bağlanamıyacaksa, ilerde bir hal çaresine 
bağlanması imkân, yolu açık tutulmalıdır. Bu maksatla hiç değilse, bu 147 Üniversite 
hocasının meslekleriyle ilişiklerinin tamamen kesileceği müddet uzatılmalıdır. Bu 



280

altı aylık müddet bitmek üzere... Bu müddetin bir altı ay daha uzatılması, öylelikle 
hiç değilse bu hatanın ilerde kolaylıkla tamiri için açık kapı bırakılması yerinde olur 
kanaatindeyim.”diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra söz isteyen Mehmet Göker kürsüye gelerek, “Muhterem arkadaşlar, 
Demokrat Parti iktidarda bulunduğu senelerde bir kazaya orta okul açmak için 
heyet halinde Maarif Vekâletine gittik. Yanımızda bulunan Demokrat Parti 
Milletvekili, Vekil Bey meşgulmuş, görüşmemiz imkânı yoktur, hem ne için bu 
kadar uğraşıyorsunuz? Orta okul açıp da ne olacak ? Karşımıza muhalefet grubu mu 
çıkaracaksınız? Vazgeçin bu işten dedi. Bu şahsın irfan ordusuna karşı beslediği hissî 
hırsın tâ kendisidir. Düşük iktidar irfan ordusuna karşı o kadar mücadele etmiştir ki, 
bunun ne demek olduğunu sizler daha iyi biliyorsunuz. Karşımızda bir irfan ordusu 
vardır, bugün ihtilâlin gelişmesine yardım eden de odur. Bu muazzam irfan ordusunu 
hürmetle ve sevgiyle  selâmlarım. Konuşan arkadaşlar köye giden öğretmenlerin 
vasıfları üzerinde durdular. Bu sebeple ben de bir noktaya temas etmek istiyorum. 
Köylerde yetişen talebelerle şehirlerde yetişen talebeler arasında muazzam bir fark 
vardır. Köyden mezun olmuş bir ilkokul talebesi doğru dürüst dünya haritasını bile 
tanımıyor. Okuması da çok zayıf durumda. Bu durumu biraz olsun önliyebilmek 
için köyleri ders vasıtaları ile beslemek şarttır. Biraz da köy enstitülerinin durumuna 
temas etmek istiyorum. Köy enstitüleri memleketimize büyük hizmetler ifa 
etmektedirler. Köylerden mezun olan gençleri sinesinde barındırmak suretiyle 
muazzam bir irfan ordusu yetiştirmek zaruridir. Bugün ilköğretmen okulu olarak 
faaliyette bulunan bu müesseselere binlerce talebe müracaat ediyor fakat pek azını 
alıyoruz. Sabahleyin Tardu arkadaşımızın dediği gibi müracaat edenlerin normal 
okuma imkânlarını nazara almak, yetişme tarzları ve muhitler ini göz önünde tutmak 
lâzımdır kanaatindeyim. Çünkü bu çocukların köylerde öğretimde bulunacağına ve 
bu okula müracaat eden talebelerin şehir ve köyde yetişmesine göre aralarında bir 
yetişme farkı olacağını kabul etmeliyiz. Köyde yetişen bir çocukla şehirde yetişen 
bir çocuk arasında görgü farkı olacağı aşikârdır. Öyle köy çocukları vardır ki hattâ 
elektriği görmemiştir. Şehirde olup bitenlerden haberi yoktur. Binaenaleyh, okullara 
öğrenci alınırken köy ve şehir çocukları arasında bir nispet kurmak zaruridir. Köy 
okulları binalarına gelince, Maarif Vekâleti muhakkak ki tip olarak bâzı okul plânları 
tespit etmiştir. Fakat düşük iktidar zamanında yapılan okullar ekseriyetle bir oda 
bir aralıktan ibarettir. Bu bakımdan binalar okul vasfından çok uzaktır. Onun  için 
yeni inşa edilecek okullarda kontrolün nazara alınmasını bilhassa rica edeceğim. 
… Konuşmamın sonuna geldim, bitiriyorum efendim. Arkadaşlar, birçok yerlerde 
vatandaşlar kendi paraları ile okul inşa ettirmektedirler. Bu binalar için yapılan 
müracaatlere Millî Eğitim Bakanlığı müspet cevap vermiyordu. Vatandaşlarımızın 
bu husustaki dileklerinin ön plâna alınmasını rica edeceğim. Düşük iktidara 
nüfuzetmiş başöğretmen grupları vardır. Sayıları az da olsa siyasî emellere alet 
olanlar vardır. Sayın Vekilimizin Dahiliye Vekilimizin yaptığı gibi yeni bir kanunla 
bunları değiştirmesi ve lüzum görülen yerlere nakletmesi zarureti vardır. Hepinizi 
hürmetle selâmlanın.” Dedi.
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Daha sonra  Muammer Aksoy kürsüye gelerek, “Kurucu Meclisin muhterem 
üyeleri, maarifin memleket hayatındaki önemi hepinizce malûmdur. Hele bizim 
gibi halkının büyük bir çoğunluğu okuma yazma bilmiyen bir memlekette bütün 
dâvalar maarifin etrafında toplanmaktadır. Bir memleketin iktisaden kalkınması dahi 
her şeyden evvel maarif alanında atılacak adıma bağlıdır. Bu mevzuda çok uzun 
konuşmak lâzım. Maalesef ben konuşmalarımı beş dakika içerisine sığdırmaya 
mecburum. Bu sebeple sadece bir mesele üzerinde duracağım. Ve bu mesele, yarının 
iktidarlarının değil, bugünün iktidarının halletmesi gereken bir dâvadır. Arkadaşlar, 
hepiniz ihtilâllerin de tâbi olduğu birtakım kanunların bulunduğunu bilirsiniz. 
Eğer bir ihtilâl hakikî bir ihtilâl ise, sadece Hükümet darbesi değilse, pek tabiîdir 
ki, ihtilâlden sonra birtakım tasfiyeler yapılacaktır ve yapılmak mecburiyeti de 
vardır. Kendisinden önceki gayrimeşru bir iktidarı, bütün idare cihazını tağşiş etmiş 
hattâ onu tefessüh istikametine sürüklemiş bir iktidarı işbaşından uzaklaştırdıktan 
sonra, ihtilâl - gayet tabiîdir ki - o idare mekanizmasını bir tasfiyeye, tâbi tutacaktır. 
Bu tasfiye, sadece idare cihazının göbeğini teşkil eden teşkilât içinde kalmıyarak 
üniversite ve hattâ adliyeye kadar uzanacaktır. Bunu tabiî telâkki etmekteyiz. Keza 
şunu da kaydedelim ki; ihtilâl zamanında süratle alınan kararlar, zarurî olarak 
bâzı yanlış adımlara sebebiyet verebilir. Bunu ihtilâlin bir bedeli olarak kabul 
etmek gerekir. Yapılması zarurî olan tasfiye, memleketin idare cihazının her ânına 
şâmil olduğu içindir ki, tarihte müstesna bir mevkii işgal edecek olan kibar ihtilâl 
bile, adliyede, üniversitede dahi ıslahat yapma mecburiyetini hissetmiştir. Ben 
bu İslâhatın geçici ve şahsî olan kısmı üzerinde durmıyacağım. Bizi ilgilendiren 
rejim tarafıdır. Rejimle ilgili olan tarafıdır. Yalnız, ileriye muzaf olan tarafıdır ki, 
üniversite muhtariyetini bilhassa ilgilendirmektedir. Bu, Mehmet veya Ahmet 
hakkında alınmış bir tasfiye kararı değildir; hattâ bunun tasfiye ile de ilgisi yoktur. 
Muhterem arkadaşlarım, 114 sayılı Kanunun bir 5 inci maddesi var ki, buna göre, 
üniversite, kadrosu dışında bulunan, fakat üniversitenin lüzum hissettiği bir şahsı, 
serbestçe kendi bünyesi içerisine alamayacaktır. Muhterem arkadaşlarım, üniversite 
muhtariyetinin asgarî şartı, üniversitenin lüzum hissettiği şahısları serbestçe kadrosu 
içine alabilmesine, üniversite dışındaki hiçbir mencim mâni olamamasıdır. Bir 
üniversite, muayyen bir şahsın hocalığına ihtiyaç, duyduğu halde konu kadrosu 
içerisine alamıyorsa, üniversite muhtariyetinin asgarisinden bahsetmemize asla 
imkân yoktur. Millet iradesini kanun dışı yollara sevk etmek gayretinde olan bâzı 
kimseler, üniversitenin bu hürriyetini hiçe saymış olabilirler, ama hukuk Devleti 
gayesi benimsenince, üniversitenin temeli muhtariyet üzerine kurulmak iktiza eder. 
Hukuk Devleti, hürriyetler ve teminatlar temeli üzerine dayanmaktadır. Temel 
ise bugünden yarına tesis edilemez. Bunun en açık delili, Yüksek Heyetinizin 
mevcudiyetidir. İhtilâlin ilk günlerinde kanunların nasıl çıkacağı herkesin meçhulü 
iken, bugün kanunlar, millet huzurunda müzakereden sonra kabul edilmektedir. 
Görüyoruz ki, yasama alanında normale doğru adımlar atılmıştır. Bunun her 
alana teşmili lâzımdır. Demokrasi fidanını diktiğimiz gün, yani Anayasayı kabul 
ettiğimiz gün, onunla bağdaşamayacak adımlar düzeltilmiş olmalıdır. Bu ameliyeyi, 
bu temizliği, bugünden yapmak mecburiyetindeyiz. O fidanın gelişebilmesi için 
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ayrık otlarını bugünden temizlemeliyiz. Antidemokratik kanunlar, bir komisyonca 
ayıklanmıştı. Bunların bir an önce Meclise getirilmesini temenni edeceğim. Fakat 
Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken Anayasa Komisyonundan, ayrılmadım. Bu 
antidemokratik kanunlar arasında üniversite ile ilgili hükümler de vardır. Biz onların 
bir an önce giderilmesini beklemekteydik. Sistem ile ilgili olan bütün antidemokratik 
hükümleri bertaraf etmek lâzımdır. Halbuki İnkılâp Hükümeti devrinde kabul 
edilen bir kanunun bir maddesi dahi, üniversitenin muhtariyetini zedelemektedir. 
Bunun da zaman geçirilmeden kaldırılması yerinde olacaktır. Muhtariyeti her an 
zedeliyen böyle bir kanun da, maalesef gelecek devreye intikal edecektir ki, işte 
gönlümüz buna razı olmamaktadır. Bu millete hürriyet rejimini, demokrasiyi âdeta 
hediye eden insanlar, tarihe üniversite muhtariyetini zedelemiş kimseler olarak 
tescil edilmemelidir. Yapılacak hareket gayet basittir. Üniversite muhtariyetini 
kabul ediyorsak, bu muhtariyete aykırı olan 5 inci maddeyi kaldırmamız lâzımdır. 
Aksi takdirde garip bir durum karşısında kalacağız. Yakında huzurunuza gelecek 
olan Anayasa tasarısında üniversite muhtariyeti en kesin ve açık bir şekilde ifade 
edilmiş bulunmaktadır. Bu anayasa tasarısı kabul edildiği anda, bu kanun, hem de 
İnkılâp devrinin kabul ettiği bu kanun, açıkça Anayasaya aykırı bir hüküm olarak 
sırıtacaktır, gelecek iktidar zamanında nasıl olsa bu hüküm kendiliğinden kalkacaktır. 
Ya ilga suretiyle, yahut da Anayasa Mahkemesince iptal suretiyle... halde, buna niçin 
sebebiyet verelim? Niçin bu devirde yalnız demokrasi ve hürriyet için mücadele 
edilen böyle bir devirde, güzel bir hareketle, 114 sayılı Kanunun kaldırılması pek 
yerinde olacaktır. Mâruzâtımı uzatmıyacağım arkadaşlar, İnkılâp Hükümetinden 
istirhamım, bir maddelik bir kanun tasarısı getirilmesidir. Bir cümlelik bu kanun 
tasarısı şundan ibaret olacaktır : «114 sayılı Kanunun 5 inci maddesi mülgadır.»” 
dedi.

Daha sonra Bahri Savcı söz aldı, “Kurucu Meclisin Sayın Başkanı ve Sayın 
üyeleri : Size üniversite meselesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Her şeyden önce, 
bu işi, bir emri vakiin sayfalarına kaydederek tarihin; hiç olmazsa Kurucu Meclis 
safhasını kapıyan tarihin rafına koymadaki hüznü ve üniversite bakımından arz ettiği 
endişe verici duruma işaret etmek istiyorum. Bu mesele, tek başına muallâkta duran, 
basit, mücerret bir mesele değildir. Üniversite mihrakında dönen başka zaruretlerle 
son derece ilgili büyük bir dâvadır. İşte, kısaca, pek kısaca, olmak üzere, bunu arz 
etmek istiyorum.  Bu mesele, önce, Türk Milletinin şiddetle duyduğu bir ihtiyacı 
ile ilgilidir. Bu intiyaç nedir? Bu ihtiyaç, tefekkür mesleki hakkında duyulan bir 
ihtiyaçtır. Türk Milleti tefekkür meslekim, içinde bulunduğu husuftan, gölgeden 
çıkarıp aydınlığa kavuşturma ihtiyacını duymaktadır. Gerçekten, son 10 yıl içinde, 
tefekkür mesleki, üniversiter kariyer, bir husufa uğramıştır. Vakıa tekâmül zinciri, 
daima bir gelişme kaydeder görünmektedir a) Personel bakımından gelişme. b) 
öğretim, eğitim, araştırma metotlarına intibak etme bakımından gelişme. c) Yayın 
ve dış âleme doğru tesir etme bakımından bir gelişme vardır. Fakat, bütün toplum 
meseleleri karşısında, bir ilmî davranış içinde kalarak ilim adamı hüviyeti ile düşünme, 
hareket etme ve gelişme yolları baskı altında kalmıştır. Bu baskı, üniversiter zihniyet 
açısından yapılan tefekkür ve teemmülün Türk toplumuna olduğu gibi inikas etmesi 



283

imkânlarını daraltmıştır. 27 Mayıs İnkılâbı ile, bu baskı ve daralıştan tam mânasiyle 
kurtulunmuştur. Ve binaenaleyh tam mânasiyle bir gelişme safhasına geçilmiştir. 
Fakat, bu sefer de Türk üniversiteleri, kendilerini hem maddi bünyelerinde, hem de 
mânevi varlıklarında sarsan bir durum ile karşılaşmışlardır. Bu durum, üniversiteleri, 
maddi bünyesinde geniş ölçüde zaafa uğratmıştır. Bu durum; teemmül hayatının, 
ilim hayatının, tefekkür meslekinin mahfuziyeti prensibini sarsarak, üniversiteleri, 
mânevi varlıklarında zaafa uğratmıştır. Türk milleti, üniversitelerinin, içine düştüğü 
bu durumdan kurtularak; maddi bünyesini tamir edilmiş görmek; tefekkür meslekinin 
mahfuziyeti prensibinin avdetini görmek ihtiyacındadır. İşte bu yönü ile üniversite 
meselesi Türk milletinin bizatihi bir ihtiyacı haline de mevcudolmaktadır. İkinci 
olarak bu mesele; Türk milletinin, medeniyet dünyasında haiz olduğu, haiz olması 
gereken mânevi prestiji ile ilgilidir : Türk milleti, genel tarihin her sayfasında, 
sadece kendi içinde kapalı bir basit tarih ünitesi olmamıştır. Dünya tarihi içinde 
tesirleri olan bir geniş ve şâmil realite olmuştur, olmakta devam da etmektedir 
de... Bu tesirleri ve şümulü, şöyle göstermek mümkündür : A) Türk milleti 1919 
ihtilâli ve millî mücadelesi ile ve bunun zaferle sonuçlanması ile bütün mazlum ve 
esir toplumların kurtulma örneği yaşama ümidi olmuştur. B) 27 Mayıs inkılâbı ve 
onun zaferle sonuçlanması ile de siyaseten az gelişmiş ve fakat demokratik hayat 
tarzına intibak iştiyakı ile çırpınan yeni devletlerin de demokrasiyi gerçekleştirme 
örneği, bir demokratik düzen kurma ümidi olmuştur. Çünkü; ispat etmiştir ki; bir 
toplum, bir sürü menfi âmillere rağmen, içindeki iyi kuvvetlerin ve iyi dileklerin 
sevkı ile, demokrasiye doğru gelişebilmektedir. İşte, bu vasfı ile Türk milleti, 
medeniyet dünyasında yeni bir prestij kazanmıştır: Menfi âmillere rağmen, bütün 
bunları temizliyerek, demokrasiyi geliştirmeden gelen bir prestij... Fakat ilim 
hayatının, tefekkür meslekinin mahfuziyeti prensibinin sarsılmış olmakta devam 
edişi, - samimiyetle itiraf etmek gerekir ki - bu prestiji gölgelemektedir. Dünya 
ilim hayatı Türk üniversitelerine kuşku ile bakmaya başlamıştır. İşte bu yönü ile 
de, üniversite meselesi, Türk milletinin dünya muvacehesindeki manevî prestiji 
meselesi haline gelmiştir. Bu mesele; nihayet, üniversitenin bekası ile ilgilidir. 
Hattâ bizzat bekası meselesidir : Evet, üniversitenin bekası nerededir? Bunu bir 
düşünelim : Üniversitenin bekası arazi üzerine yayılmış, şu kadar hektarlık yer 
tutan tesislerinde, bunların zenginliğinde değildir. Lâboratuvarlarınm malzeme 
ile, kütüphanelerinin kitap ile, bütçesinin şişkin ve tahsisat ile dolu olmasında da 
değildir. Hattâ ve hattâ, üniversitenin bekası, kürsilerinin pek muktedir, pek benam 
âlimler tarafından işgal edilmesinde de değildir. Ve nihayet üniversitenin bekası, bir 
tarih ve numara altında zikredilen fâni kanunların, bunlar yoliyle kurulan hukukî 
müesseselerin mevcudolmasında da değildir. Üniversitenin bekası ilim hürriyetinin, 
ilmî tefekkür ve teemmülün, üniversiter meslekin mahfuz tutulması prensibindedir; 
bu mahfuzivetin, bir fiil halinde, bir realite halinde, bir vakıa halinde devamındadır. 
Bu devamın, hiç bir suretle bozulmıyacağı, «bir muhalif rüzgâr ile» kazara bozulacak 
olsa bile, aslî ve tabi mahfuziyet halinin derhal geri gelmesi hakkındaki bir zihniyetin 
hâkim ve müessir olmasındadır. 27 Mayıs inkılâbı; Kendi dayanaklarından biri olan 
üniversiteyi, demin bahsettiğim hususundan kurtarmıştır. Ayrıca, üniversitenin 
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bekasını, çok sağlam bir şekli esasa da bağlanmıştır. Fakat, mevzuattan birisi; 
üniversite kariyerin mahfuziyeti prensibini devamlı olarak gölgeleyici şekilde 
ortaya çıkmış ve sürüp gitmekte devam etmiştir. Binaenaleyh mahfuziyet prensibi 
yaralanmış ve mahfuziyet prensibi tamirsiz kalmıştır. Ve binaenaleyh, mahfuziyet 
prensibinin bu tamirsizliği, tamirsizliğin bu devamı. Üniversitenin bekasını bahis 
konusu ettiren bir problem haline gelmiştir. İşte bugün mevcudolan üniversite 
muhtariyetinin bu mahiyette bir mesele olduğunu arz için zamanınızı işgal ettim. Bu 
mahiyeti dolayısiyle de, bu meselenin, Türkiye’nin yeniden inşa ve ihya olunduğu 
bu devrede, bu inşa ve ihyayı getiren hayırlı ve temiz eller tarafından mesut bir 
çözüm yoluna, kavuşturulacağı hakkındaki ümidimizin hiç kaybolmadığını arz 
için zamanınızı işgal ettim. Fakat bir saniye daha rica edeceğim: Denebilir ki; 114 
sayılı Kanunun içinde gözüken şekli ve mahiyeti ile üniversite meselesi, üniversite 
dışı diğer bâzı meselelerle de irtibatlıdır. Buna da diyebiliriz ki: Bununla iltisaklı 
gözüken diğer meseleler; sosyal, iktisadî, idarî, malî, hukukî plâtformda tekevvün 
eden birer ayrı «siyaset» meselesidir. Yani mevcut yetkili otoriterimizce muayyen 
mütalâalara göre muayyen maksatlarla, muayyen içtimaî faydalar yaratmak üzere 
verilmiş kararlar, uygulanmış olaylar ve durumlardır. Üniversitenin mahfuziyeti, 
bu mahfuzivetin tamiri meselesi ise, bütün «siyaset» lerin ötesinde «ilimsiz hayat 
olmaz» fehvası dolayısıyla Türk toulumunun hayat felsefesinin tam ortasında duran 
bir problemdir. İste onun bu vasfıdır ki, çözümüne bir başkalık ve binaenaleyh bir 
kolaylık getirmekte ve bizim ümitlerimizi ayakta tutmaktadır. Ve yine onun bu 
vasfıdır ki, üniversite mahfuziyetinin tamirini bütün toplumun dileği halinde, daima 
ortada tutmaktadır. Teşekkür ederim.” dedi.

Daha sonra Kurucu Meclis üyesi Ahmet Demiray söz aldı, “Kurucu Meclisin 
sayın üyeleri; Millî Eğitim bütçesi münasebetiyl büyük milletimizin mutlu 
öğretmenlerini, millî eğitim alanında mukaddes bir görev almış bulunan, fedakâr, 
öz verimli eğitimcilerini, ülkücü Türk gençliğini, Büyük Meclisin huzurunda, 
saygılarla selâmlarken, onların haklarını tanımak alanında, müstesna bir uygunluk 
gösteren Millî Devrim Hükümetini de şükranla anmayı kutsal bir vazife sayarız. 
Arkadaşlar, Anayasnın demokrasi, hürriyet, tarihsel gerçeklerin, Lozan’ın İnönü 
Muharebelerinin anlatılmasına engel olunduğu öğretmenlerin, bütün öğretim 
üyelerinin, dillerinin, bağlanmak istendiği bir devirde, 1950-1960 arasında, idealist 
öğreticiler, vazifelerini şerefle başarmışlar, Türk evlâtlatına, Türk gençlerine hakikat 
yollarını göstermişlerdir. 27 Mayıs İnkılâbiyle, on yıllık karacehalet ve istibdat 
idaresine son verildikten sonra, Devrim Hükümetinin özenle ele aldığı, millî eğitim 
dâvası sayesinde, bugün, aydın ufuklar açılmış, Türk öğretmeninin ruhu, mutluluğun 
ışıklariyle nurlanmıştır. Bugün topyekûn halk eğitimine, ilköğretime verilen önemi 
görmekle sevinç duymaktayız. Yüksek İslâm Enstitüsü öğrencilerinin sayısının, bir 
yılda, 80 den 172 ye çıkmasını ve 3 yıl içinde 400 e çıkarılacağını İslâm dinine, 
vicdan hürriyetine karşı beslenen saygının ifadesi olarak selâmlamaktayız. Bugün 
yüksek öğretim gençlerinin burslarına yapılan zamları ve hazırlanmakta olan kredi 
fonu ve öğrenci yurdu tasarılarının Yüksek Meclise bir an evvel şevkini sabırsızlıkla 
beklemekteyiz. Bu tasarılar, kabul edildiği zaman Türk yurdunun fakir, fakat 
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kabiliyetli evlâtları, lâyık oldukları mertebeye ulaşma imkânını bulacaklardır. Sayın 
arkadaşlarım, İlme değer verildiği bu mutlu devirde, sunacağımız temennilerin, 
Devrim Hükümeti tarafından, nazara alınmasını rica ederiz. İlköğretim dâvasını en 
kısa zamanda halletmek için  öğretilen okullarının sayısı artırılmalı, — Halen mevcut 
129 lisede fen ve edebiyat kolları gibi birer pedagoji kolu açılmalı, — Beş sınıflı 
enstitü mezunlarından 3-4 sene başariyle hevesle öğretmen vekilliği yapmış olanlara 
ilkokullarda asıl öğretmenlik hakkı tanınmalı. Birçok köylerde faydası görülen 
eğitmenlerden istifade edilmeli, onlara da emeklilik hakkı tanınmalıdır. Halen 
ortaokulsuz bulunan (119) ilçe ortaokula kavuşturulmalıdır. Kitaplar meselesinde 
Sayın Emin Soysal hocamızın fikirlerine aynen iştirak ederim. İlk ve orta öğrenimdeki 
bütün öğretmenlerin intibak işinin gerçekleştirileceğini Sayın Bakandan işitmekle 
memnunluk duyduğumuzu arz ederiz. Okuma kitap yıpranma karşılığı olarak, 
bütün öğretmenlere ayırdetmeksizin münasip miktarda ödenek kabul edilmesinin 
nazara alınmasını bilhassa rica ederim. Bu sözlerime üzülerek ve istemiyerek şunu 
da ilâve etmek isterim ki; Millî Eğitim Bakanlık teşkilatındaki ilk ve ortaöğretim 
genel müdürlüklerinde, şube müdürlüklerinde görev alanlardan bâzı şâhısların 
ve bâzı ilk eğitim  müdürü ve ilköğretim müfettişlerinin nazik olmıyan, adaletli 
olmıyan hareketlerinden ve muamelelerinden dolayı öğretmen arkadaşlarımızın 
geniş çapta şikâyetçi olduklarını Yüksek Meclisin huzurunda söylemeyi bir vicdan 
borcu bilirim. Sözlerimi bitirirken, Büyük Atatürk’ün (Fikrî hür, irfanı hür, vicdanı 
hür nesilleri sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır) önemini 
belirttiği, II nci Cumhuriyetin kurulmasından demokratik rejimi, Türk inkılâbını 
yerleştirme alanında en büyük vazifeyi alan şerefli öğretici ve yetiştiricilere karşı 
bir kadirbilirliğin nişanesi olmak üzere sunduğum temennilerin nazara alınacağına 
güvenir, Kurucu Meclisi ve Birlik Hükümetini saygılarımla selâmlarım.” Dedi. 

Kurucu Meclis üyesi Fethi Elgün“Muhterem arkadaşlarım, sözlerim heyecanlı 
kelimelerle ve süslü olmıyacaktır. Ancak meselelere işaretle yetineceğim. Birinci 
mâruzâtım: İlkokul öğretmenleri ile ortaokul ve lise öğretmenleri arasında 
adaletsizlik bir durum vardır. Lise ve ortaokul öğretmenleri belli bir ders sayısından 
ısonra verecekleri her ders için belli bir para alırlar. İlkokul öğretmenleri ise böyle 
bir hakka sahip değildir, ilkokul öğretmenlerinin daha az yoruldukları ‘söylenemez. 
Binaenaleyh bunların da bu yorgunluklarının bir bedelle karşılanması gerekir. 
Bu, belki bu yıl mümkün değildir. Bütçe imkânsızlıkları dolayısiyle. Fakat 
önümüzdeki yıl bunun teminini Sayın Bakandan rica ederim. İkinci maruzatım; 
okullar hususundadır. öğretmensiz okullar vardır. Vekil Beyin de bahsettiği gibi 
bu okullar çocuğu sokağa bırakmamak içindir. İlkokullarda gerek yüksek tahsil 
yapmış kimselerden, gerekse subaylardan faydalanmak; kendilerini öğretmen olarak 
istihdam etmek meselesine yanlış bir mâna verilebilir. Demek ki, öğretmen hiç 
askerlik yapmaz gibi. Bu böyle anlaşılmamalıdır, tabiî bu böyle demek değildir. Bir 
üçüncü ricamız, yedek subay öğretmenlerden bir kısmı, kolej mezunudur. Orta ve 
liselerde yabancı dil öğretmenliği yapabilecek durumdadırlar. Birçok kasabalarda da 
ortaokullarda yabancı dil öğretmeni yoktur. Her halde bu ihtiyaç önlenebilecektir. 
Dördüncü bir ricam, Fort Vakfından faydalanmak suretiyle bir Türkiye Eğitim Millî 
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Komisyonu toplanmış, bu komisyon bir rapor hazırlamıştı. Bu rapor sadece Millî 
Eğitim teşkilâtını ilgilendirmiyor, bütün memleketi, bütün aydınları ilgilendiriyor. 
Amerikan Ajansının ve Yapı ve Kredi Bankasının düşünüldüğü gibi, Yüksek Meclis 
üyelerine de birer tane verilmesi çok yerinde olurdu. Yine de gecikilmiş değildir. 
Millî Eğitim Komisyonu raporumun bir an önce dağıtılmasını temennni ederim, 
teşekkür ederim.” Diyerek sözlerini bitirdi.

Ardında Kurucu Meclis üyesi Halil Akyavaş söz aldı, “Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesi görüşülürken bâzı temennilerde bulunmak istiyorum; 8 yıldan beri 
Demokrat Parti hükümetlerinin bir türlü çıkaramadığı ilk öğretim Kanunu Millî 
Birlik Komitesinin çok isabetli ve çok yerinde bir kararı ile çıkmış bulunuyor. Bu 
kanun memleketimizde ilk öğretimi 10 yıl içinde gerçekleştirmek amacındadır. 
Okulu Ibulunmıyan köy ve kasabalarımızda 1970 yılına kadar bitirilecek şekilde 
binalar yapılacaktır. Ancak Maarif dâvası sadece okul binası dâvası olmayıp aynı 
zamanda öğretmen davasıdır da. Hattâ öğretmen, binadan da önce gelir, öğretmen 
okullarımızın sayısı bugün 53 tür. Bunun 14 tanesi derme çatma binalarda ve sırf 
geçmiş devirde oy almak için açılmış müesseselerdir. 150 talebeden fazlasını almaya 
müsait değildir. Bugünkü durumuna göre her yıl ortalama olarak 7 - 8 bin öğretmene 
ihtiyacımız vardır. Öğretmen okullarımız ise ancak 3 - 4 bin arasında mezun 
vermektedir. Biraz sıkıştırılırsa 3 sene sonra ancak 5 bin civarında öğretmen mezun 
edebilir. Her yıl daha 2 - 3 bin öğretmene ihtiyacımız olacaktır. Bu eksiği vekillerle 
kapatmaya imkân yoktur. Vekâletten birinci temennimiz, Öğretmen Okulları 
Kanununu hemen Yüksek Meclise getirmeleridir, Maarif Vekâletimin yapmakla 
mükellef bulunduğu çocuk okutma işinde ona yardımcı olan müesseselerden birisi 
de özel okullardır. Bu okullar vergilerin ağır yükü altındadırlar. Miktarlarını artırmak 
için bâzı avantajlar sağlamak lâzımdır. Özel okulları Gelir Vergisinden muaf tutmak 
onları teşvik edecektir. Öğretmen gönderemediğimiz en uzak ve küçük köylerde bu 
işi başarı ile yapan eğitmenlerimiz vardır. Bunların sayıları 2 700 dür. 25 seneden 
beri yılmadan çalışmaktadırlar. Kendilerine maaş olarak ödediğimiz ayda sadece 220 
lira ücrettir. Okullarda çalışan hademelerin bile bir emeklilik hakkı varken bu meslek 
mensuplarının böyle bir garantileri de yoktur. Yeni bir kanunla eğitmenleri Vekâlet 
kadrosuna almak ve borçlandırmak suretiyle emeklilik hakkına, sahip kılmak onlara 
karşı yapabileceğimiz en büyük kadirşinaslık olacaktır. Her yıl Ocak ve Şubat ayları 
geldiği zaman öğretmenleri başka bir üzüntü bekler, o da çocuk zammı, ek görev 
ve ders ücretlerini alamamak, düyuna kalma üzüntü ve endişesi. Bâzı yıllar Şubat 
ayının son haftasında münakale ve sair şekilde bu paralar ya yetiştirilebilir yahut 
düyuna kalır, öğretmenler aylarca hacı bekler gibi bu haklarının verilmesini beklerler. 
Ortaokul ve liselere öğretmen yetiştiren müesseselerimiz vardır. Bunlardan birisi 
eğitim enstitüleridir. Bu enstitüleri bitirp de ortaöğretim müesseselerinde hocalık 
yapan bir kimse üniversiteye devam etmek istediği zaman kendisinden lise diploması 
istenmektedir. Yüksek tahsil yapacak bir hocanın üniversiteye girerken talebeleriyle 
aynı şekilde şarta tâbi olması biraz acaip olsa gerektir. Lisede hocalık yapıyor, 
kendisi lise mezunu sayılmıyor. Esasen üniversiteye imtihanla talebe alındığına göre 
gerek eğitim enstitüsü, gerek yüksek köy enstitüsü ve gerekse öğretmen yetiştiren 
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müesseselerden mezun olanlardan lise diploması istenmemesi yüksek tahsil 
yapacaklara kolaylık sağlıyacaktır. İmtihanı kazanan fakülteye girsin, er meydanı bu. 
Ders ücretleri tatminkâr değildir, öğretmen vereceği dersi geceden hazırlar, plânını 
yapar. Ders verdikten sonra da vazife kâğıtlarını evinde gecenin 12 sine kadar tashih 
ve kontrol eder. Buna mukabil verilen para sadece 5 liradır. Bazan onu da doğru 
dürüst alamaz. Millî Eğitim Bakanlığının bir öğretmen kitapları neşriyatı vardır. 
Güya öğretmenlere lâzım olacak meslekî kitaplar bu seride yayınlanır, fakat bir tek 
öğretmene gönderilmez. Yayınevlerinin vitrinlerini süslemek için basılıyorsa kıymeti 
yok. Bakanlık bunları öğretmenlere parasız olarak göndermelidir. Bunu yapmıyorsa 
kendilerine Yüksek Meclise bir kanun getirerek ayda hiçolmazsa 50 liralık bir kitap 
tahsisatı ödemelidir. Orta öğretime öğretmen yetiştiren müesseselerden birisi de 
birkaç yıl evvel İzmir’de açılmıştır; bunca eğitim enstitüsü, İzmir’deki öğretmenin 
eğitim enstitüsünü bitirme imtihanlarına girebilmek için kendi şehrinde bulunan bu 
müesseseye başvurması ve sınavlarının orada olması icabederken bu böyle olmuyor, 
öğretmen okulunu bırakıp valilikten, kaymakamdan izin alarak Ankara’ya kadar 
geliyor ve günlerce otel köşelerinde kalarak Gazi Eğitim Enstitüsünde imtihan 
olmaya çalışıyor. Bu zor ve müşkül bir iştir. Hem öğretmen için masraflı hem de 
okulların günlerce öğretmensiz kalması gibi bir vaziyet meydana getiriyor. Bu 
hususun da bir şekle sokulmasını rica ederim. Mâruzâtım bundan ibarettir. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım.” Dedi. 

Kurucu Meclis üyesi İhsan Kabadayı söz aldı, “Muhterem arkadaşlarım, 
cemiyetlerin ve milletin bünyesi tıpkı insan bünyesi gibi maddî ve manevî olmak 
üzere iki kısım arz eder. Cemiyetin maddî yapısı şehir ve kasabalar, yollar, köprüler 
ve diğer teknik ve sınaî tesisleridir. Mânevi yapısı da örf ve âdetleri ahlâk zenginlikleri 
ilmî ve kültürel hazineleridir. Millet ve cemiyetlerde her iki bünyeyi yaşatan 
tecdideden mazinin derinliklerinden alıp hale getiren, istikbale ileten okullar ve 
öğretmenlerdir. Çocuk bir cihandır, bir vatandır, deriz. Bu cihanı, bu vatanı tezyin ve 
tetriş eden okul ve öğretmenlerdir. Tagor der ki; «Doğan her çocuk Allah’ın 
insanlıktan ümidini kesmediğinin delili olarak doğar.» öyleyse doğan yavruyu Tanrı 
maksuduna uygun yetiştiren geliştiren edep ve erkân üzere kâmilleştiren gene okullar 
ve öğretmenlerdir. Polonya millî şairi derki; «Ey Polonyalı analar, kucağınızda 
büyüttüğünüz yavru sizindir ama, haddizatında yarınki Polonya vatanı ve yarınki 
Polonya milletidir. Onu öyle yetiştirin ki, her türlü eksiklik ve noksanlıklardan uzak 
kalsın. Böylece yarının polonyası ve polonya milleti tam olarak hazırlanmış olsun.» 
Biz de yarının Türk vatanını ve Türk milletini her türlü eksiklik ve noksanlıklardan 
uzak yetişmesini istiyorsak, yavrularımızı yetiştiren öğretmenlere, okullara lâyık 
olduğu yeri verelim. Çünkü, bir yavru anne kucağında baba ocağında yedi yaşına 
kadar kalır. 25 yaşına kadar ömrü okulda ve öğretmenlerinin yanında geçer. Mevlâna 
der ki, «Kâinat mütekâmil bir insandır. İnsan da basit bir kâinattır.» Bu basit insanın 
Mevlâna tarifi üzere küçük bir kâinat seviyesine ulaşması, ilim, irfan ve kültürle 
olur. Bunu veren okul, yetiştiren de hocadır. Bir din ulemâsı da der ki, «Cami var, 
mektep yoksa, camii yıkıp mektep yapmaya fetva verebilirim. Çünkü bir Müslüman 
için bulunduğu yer cami, kendi kendinin de imamıdır. Cami belli vakitlerinde 
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mümine tefekkür ve ahlâk verir. Ama, mektepler bir günü ilim ve irfan yolunda 
harcıyarak her hali ile hali ibadette olan mübarek bir yerdir. Bunu teyiden 
Peygamberimiz buyurmaz mı ki, «ilim Hind’de ve Çin’de ise de gidin ve alın. İlim 
için bir saat harcadığınız vakit bir yıllık ibadetten evlâdır. İlim adamlarının Allah 
nazarında Peygamberlerden tek farkı Allah tarafından Peygamberlik rütbesi 
verilmemiş olmaktan başka bir eksiği yoktur.» diyerek Ümmete ve insanlığa ilmin 
değerini ve faziletini anlatmıştır. Bunu verecek olan öğretmenle bunun verildiği yer 
olan okul elbette azizdir, mübarektir, her ikisine verilmesi icabeden kıymet ve hürmet 
de kendiliğinden meydana çıkmazmıki. Bir pedagok da şöyle der : «Babalar kendi 
üzerlerindeki eksiklikleri çocuklarında tashih ederek, çocukluk ve gençliği bir kere 
daha yaşarlar. Yaşarlar ama, asıl bu tashihi yapan okul ve öğretmendir. Baba derdini 
anne ıstırabını silen yine bu iki varlıktır.» Avusturyalı bir müsteşrik Konya Selçuklu 
Devleti için : «Garp, muasır medeniyet seviyesi içtimaî yardım müesseselerinde ne 
kadar yükselirse yükselsin, Selçuklu Devletinin varmış olduğu sosyal yardım 
seviyesine varamıyacaktır. Onları bu seviyeye götüren sebep ve faktörler kültürü, 
ahlâkı, mektebe ilim adamlarına verdikleri kıymet ve insanlığa olan sevgileri idi» 
diyerek üzerinde durduğumuz kıymetli müesseseleri çok iyi ifade ederek bize ecdat 
sevgisi göstermiştir. Aynı müsteşrik kitaplarda tetkik ederek âşık olduğu Konya’ya 
gelir. Gelir ama kitaplarda okuduğu mektepleri, medreseleri, kervansarayları, 
sebilleri yıkılmış,  virane olmuş, harabelerinde baykuşlar öter görmüş. Dertli dertli 
kendi kendine, «Eyvah,  eyvah, azamet ve şaşaa ile akan bir nehirin kurumuş 
yatağında zayıf ve cılız bir cüce yatmaktadır.» diyerek bulduğu ve gördüğü Konya’yı 
tarif eder. Ortaçağ Konya’sının içinde bulunduğu cücelikten kurtularak ilk seviyesine 
varması şaşaa ve depdebe ile akması yine okulla yine öğretmenle olacaktır. Bu güzel 
diyara kötü bir binada icrayı tedrisat yapan Kız Lisesi için yeni bir lise yapılmaz mı? 
25 yıldan beri kifayetsiz ve tek lise ile kalan bu şehire yeni bir lise, bir fakülte 
eklenmez mi? İnşaatı yarım kalan koleji bitirilmez mi? Sayın Bakanımızın bu 
dertlerimize el atmasını, Bakanlığının verdiği kuvvet ve yapıcılıkla bu mevzulara 
himmet ve hizmetini bekleriz. Yine bir müsteşrik yeniçeri için der ki; «Türk ordularını 
Viyana kapılarına kadar getiren kuvvet, yeniçerinin kılıcının keskinliği, pazusunun 
kuvveti değil, onun kültürü, ahlâkı, ilme olan  hürmetidir. Yeniçeriyi Viyana 
kapılarına kadar  götüren kuvvet budur. Osmanlı orduları Avrupa’dan çekilirken, 
yeniçeri aynı yeniçeriydi. Kuvvetli pazısı aynı idi. Fakat ilk yeniçeride olan ilim, 
irfan, ahlâk yoksunluğu onu geriletmekte idi» diyerek, itilâ ve yükselişteki kuvvetin 
pazu ve kılıçla değil, ilimle, irfanla olduğunu işaret ederek bizlere mektep ve 
öğretmen sevgisini, kıymet ve sevgisini belirtmektedir. Fâtih, İstanbul’u muhasara 
ettiği zaman ordusu şehre girmeden şehirdeki Bizans halkı kıyam eder. «Varsın bu 
şehirde Rum serpuşu dalgalanacağınâ Osmanlı sarığı dalgalansın.» Çünkü o sarıkta, 
ilim, irfan, ahlâk ve adalet vardır, der. Bununla da Fâtih’in müspet ilme, ahlâka, 
dolayısiyle mektebe, öğretmene verdiği kıymeti belirtir. Biz de ecdadın, o tarihin 
seviyesine varmak arzusunda isek, öğretmeni ve okulu Fâtih gibi, Yavuz Selim gibi 
sevelim ve lâyık olduğu değeri verelim. Öğretmenlik, zenginlik mesleki değil, 
feragat ve kanaat meslekidir, öğretmen için bütün zenginlik yetiştirdiği talebesini iyi 
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mevkilerde, memleket hizmetinde yükselmiş görerek, nemli gözlerle seyretmek, 
gönülden de huzur ve huşu ile kendinden geçmektir. Ama, öğretmene günün şartlarına 
uygun huzuru vermek Onu önere etmek Atatürk devrinde olduğu gibi, manevî 
zenginliğe kavuşturmak zamanı gelmiştir. Allah bile, huzuru olmıyan namaza 
durmasın, buyuruyor. Öğretmen ilim ve ahlâk veren insan olduğuna göre, her an 
ibadette olan insandır. O insan maddî ve manevî huzura kavuşturulamazsa bu hizmet 
de elbetteki nafiz olamaz. Onun günün harami ve baği idaresinde olduğu gibi ocak 
bucak, başkanları saldırısından, sağın, solun kötü tazyikinden kurtarmak, müstakil 
hale getirmek günü geldi, sanırım. Çok sevdiğim arkadaşım Özgüneş, yeni 
metotlardan bahsettiler. Okullara getirilecek en yeni metot öğretmene verilecek 
huzur metodu kadar faydalı ve nafiz olamıyacaktır. Öğretmenler için şöyle bir 
isteğim olacak. Diğer meslek mensuplarına birçok isim ve unvanlar altında imkânlar 
sağlanmıştır. Bu sınıfa da haklı olan eğitim ödeneği vermek en az 100 Lira verme 
devri gelmiştir, sanırım. Altındağ Kaymakamlığında bulunduğum zaman onlarla 
olan sıkı temasımda şu dertlerini yakından görmüş bulunmaktayım. Hemen hemen 
pek çok öğretmen o semtten ayrılarak merkezdeki okulları tercih ederek gitmek 
yolunda ve alışmasında idiler. Sebebini sordum. Niçin bundan uzaklaşmak için 
çareler arar, uğraşabiliriz. Cevaben, biz semt okullarına iki otobüs değiştirir, geliriz, 
iki otobüsle de evimize gideriz. Böylece her gün için 4 otobüs ücreti 160 kuruş 
öderiz. Ayda 50 liraya varan bu miktar bütçemizi sarsar dediler. Üç büyük şehrin 
çevre semtlerinde kaliteli öğretmen bulundurmak zaten sarsık olan bütçesini biraz 
takviye etmek istiyorsak, bu muhterem insanların talebe misilli paso ücreti ile 
seyahatlerinin temini için Muhterem Bakandan ilgililerle temasa geçerek himmet ve 
hizmetlerini beklerim. Bu onlar için buğday ekmeği vermek olmaz ama, buğday 
dilimi vermek olur, onların mânevi varlıklarını takviye eder. Millî Birlik Hükümeti 
sağ olsunlar, Atatürk çocukları olduklarını gösterdiler, eğitim dâvasına ve öğretmene 
lâyık olduğu kıymeti verdiler. Ama, bunun daha da artırılmasını, hiçbir, yatırımın 
okul ve eğitim dâvasına yapılan yatırım kadar hayırlı ve faydalı olamıyacağını 
hatırlatarak daha da himmetlerini beklerim. Altındağ’da kısmı külli ilkokullar üçlü 
tedrisat yapmaktadırlar. Tedris malzemeleri kifayetsizdir. Bu şartlar altında işliyen 
okul yavrularımıza ilmî kırıntısını değil, kokusunu dahi vermez. Bunun tek çaresi 
okulun bu şart altında okul fabrikası halinden kurtarılması ve teknik tedrisata bir an 
evvel gidilmesidir. Altındağ’da bulunduğum zaman halk eğitimi ile ilgili,olarak gece 
kursları açtım. 250 kadar talebe okutulmaktadır. (Hiç okuma yazma bilmiyenler, orta 
bir, lise 1 sınıflar.) Bunun işlemesi için bankalardan bâzı yardımlar sağladım. Fakat 
maddî takati kifayetsizdir, kapanmak, üzeredir. Bakanlığın buna da himmet ve 
gayretini dileriz. Sayın Bakanın müjde veren beyanlarını sevinçle dinledim. 
Müjdelerinin kısa zamanda tahakkukunu temenni ve dua ederim, inşallah bu 
açıklamaları tahakkuk eder, o zaman Muhterem Vekili hassaten tebrik ederiz.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Lütfi Engin söz arak, “Muhterem arkadaşlarım, Birleşmiş 
Milletler teşkilâtı tarafından 1959 da yayınlanan, bir istatistiğe göre okuyup yazma 
bilmiyenlerin genel nüfusa nispeti bakımından Türkiye % 05,5 oranıyla onuncu 
gelmektedir. Hemen ilâve edeyim ki, Habeşistan’da % 10 oraniyle sekizincidir. Eşsiz 
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bir tarihi olan bizler için bu olay 20 nci yüz yılda bir yüz karasıdır. Bir milletin en 
mühim servet kaynağı hiç şüphe yokki o toplumu meydana getiren fertlerdir. Çünkü 
bütün diğer servet kaynakları insan eliyle değerlenir. Fertler ne nispette bilgili ve 
becerikli ise onun uhdesine verilmiş işte sağlıyacağı randuman da o derece verimli 
olur. Kalkınmalarını tamamlamış olan ileri seviyedeki milletler bugünkü seviyelerine 
bu yoldan ulaşmışlardır. 27 Mayıs inkılâpçıları da bu gerçeğin inancı içinde Türk 
Milletini kurtaracak teşebbüslerin başında Millî Eğitim dâvası olduğunu, ancak bu 
yoldan gidildiği takdirde kurtuluş yoluna ulaşılabileceğini çeşitli fırsatlarla ifade 
etmişlerdir. Millî Birlik ruhunun, on yıllık karanlık bir devreden sonra yurdumuza 
getirdiği aydınlık o derece kuvvetlidir ki, o nurlu ışık karşısında gözlerimiz adetâ 
kamaşmıştır. O “kadar kamaşmıştır ki, yedek subay öğretmenlerin, 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanununun, ilköğretim dâvamızın gerçekleşmesi bahsindeki 
sonuçlarını elimizi alnımızı siper etmeden göremiyoruz. 10 bin genç aydının hep 
birden köylerimize giderek cehaletine, gerilemeye bir ordu güciyle yüklenmesi ne 
demektir? Bu tıpkı Kristof Kolompun yumurta hikâyesi gibi. Yıllardan beri münevver 
gençlerimizin köy öğretmenliği düşünülür. Söylenir durur. Fakat bir türlü formülü 
bulunamamıştı. Ancak bu savaştan gereği gibi faydalanabilmek için savaşçıları 
ikmal kuvvetleriyle beslemek, yeni atıldıkları mukaddes meslekin icaplarına göre 
devamlı olarak irşat etmek, her türlü kolaylığı göstermek, uğrıyacağı müşküllere 
karşı ona yardımcı olmak zarureti vardır. Millî Eğitim Bakanlığımızın bu hususta her 
türlü tedbiri almış olacağından şüphe etmiyoruz. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu, bu alanda şimdiye kadar atılmış olan adımların en müspeti olarak 
görmekteyiz. Bu kanunla ilköğretim dâvamızın mühim bir kısmı hallolma yoluna 
girmiştir. Biz 1961 bütçesini bu asîl davranışın bir eseri olarak görmekle bahtiyarlık 
duymaktayız. Millî eğitimin kıdemli bir mensubu sıfatiyle Millî Birlik Komitesinin 
değerli üyelerini  ve onun başarılı Hükümetini candan tebrik ederim. Muhterem 
arkadaşlar, Millî Eğitim geniş anlamı ile, bir milletin gelecekteki durumunu bugünden 
tesbit eden şekillendiren bir müessesedir. Çocuklarımızı yarına hazırlıyan, diğer bir 
tâbirle yarınki nesli yetiştiren bu müesseselerimizin eğitim ve öğretim durumlarını 
belirtecek şekilde ağrandize edin ve karşınızda göreceğiniz tablo Türkiye’nin 
yarınıdır. Bu bakımdan eğitim müesseseleri, bir millet yapısının kurulduğu, işlendiği, 
şekillendiği bir yerdir. Dürüstlüğü ile, kitaplığiyle, lâboratuvarlariyle, atelye ve 
uygulama bahçeleriyle vızır vızır bir arı kovanı gibi işlikleriyle, işliyen aile ile el ele 
veren okul görüyorsunuz. Orada öğretmen ve öğrenci karşılıklı sevgi ve saygı 
duygulariyle birbirine nizamlarını kendi kendine yürüten, birbirlerine karşı kardeşlik 
duygulariyle bağlı vatanperver, fikirlere vicdan hürriyetine karşı toleranslı bir varlık 
buluyorsunuz. Bu okul çevresinin her yönden ışık aldığı kadar çevresine de ışık 
saçıyor, çocuklarının yüzde yüzü bu çarktan geçen bir milletin yapısı işe karşınızda 
millî eğitim bu açıdan bakıldığı zaman sadece bir rakam yığınından ibaret değildir. 
Millî Eğitim her şeyden evvel bir zihniyet, bir inanış davasıdır. Dcğişmiyen esaslara 
bağlı, istikrarlı, problemleri olan bir müessesedir. İkinci Cumhuriyetin temelini 
kurmak gibi şerefli ve tarihî bir vazifeyi üzerine alan Yüksek Kurucu Meclisiniz bu 
çok mühim dâvanın değişmez prensiplerini koymalısınız. Anayasanın himayesi 
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altında alacağınız prensipler, şu veya bu partinin kaprislerine kurban olmamalıdır. 
Cumhuriyet tarihinizde ola gelenlere kısaca bir göz atalım : Burada maarif tarihimizin 
çok şerefli ve çok hazin taraflarına rastlıyacaksınız. İlköğretimin yüzde yüz 
gerçekleştirilmesi Büyük Atatürk’ün, başlıca hedefi idi. Uzun araştırmalardan sonra 
nihayet 1936 ve 1937 de eğitmen teşkilâtı bu başarılı buluşun devamı olarak da 1940 
da köy enstitüleri kuruldu. Bize göre bizim olan bütüniyle yerli malı diyebileceğimiz 
bu canım müesseselerin kadri kıymetini biz bölemedik. İş prensipleri esasına göre 
eok ileri bir anlayışla kurulan ve başka milletlerce örnek olarak alınan bu 
müesseselerin âkibeti hepinizce malûm. Bilgiden, ihtisastan, irfandan, kısaca 
mektepten ürken ve şimdi Yassıada da hesap veren zihniyetin politika kurbanı. Bizde 
eğitimin esas prensipleri, parti değişmesi ile değil aynı partinin değişen hükümetleri 
içinde vazife alan Millî Eğitim hakanlarının davranışlarına göre de çeşitli şekiller 
almıştır. Millî Eğitime istikamet verecek olan Talim ve Terbiye Dairesi, vekilin 
kaprislerine âdeta oyuncak olmuş, davranışlarını, her vekilin isteğine uygun tarafa 
yöneltmek suretiyle bir sürü tezatlara da düşmüştür. Milletimizin yapısına şekil 
verecek olan Millî Eğitim müessesesini bir şahsın veya partinin oyuncağı olmaktan 
kurtaramadığı takdirde başlanan her müspet iş baltalanmaya mahkûmdur. Bu hususta 
göstereceğimiz hassasiyetin vatanî bir borç olduğunu unutmayalım. Muhterem 
arkadaşlar  İlköğretim ve Eğitim Kanuniyle cehalete, geriliğe karşı ciddî bir savaşa 
girmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki on sene içinde 2 288, şehirlerde ve 17 700 köylerde 
okul binası yapıyoruz. Bu şekilde binalarımız tamam. Asıl lâzım olan buralarda 
vazife alacak öğretmenler. Hem de düşmanın hilebaz şeytanca oyunlarını yenebilen 
öğretmen. Hesabımıza göre, düşmanın dağınık bulunduğu izbe köşe ve bucaklarda 
da çete harbini yapacağımızı da düşünerek bugünkü 62 bin öğretmen mevcuduna on 
sene içinde 100 bin öğretmen daha ilâve etmemiz lâzım. Millî Eğitim Bakanlığı 
bugünkü imkânlariyle on sene içinde ancak 49 bin öğretmen yetiştirebiliyor. Bu 
savaşa yeni öğretmen okulları açmak, mevcutları takviye etmek suretiyle en son 
yetiştirebildiği 75 bine ulaşabiliyor. İlköğretim ve Eğitim Kanununda muvakkat 
öğretmen imkânlarına da başvurmak zorunda kalıyoruz. Bu membadan ne miktar 
eleman yetiştirebileceğimizi kestiremiyoruz. Millî Eğitim Bakanlığından ricamız, 
vakit geçirmeden, düşmana da yeniden derlenip toplanma imkânı vermeden 
ordumuzu gereği gibi teçhiz etmesidir. Muhterem arkadaşlarım halk eğitimi dâvasının 
da bütçede mühim bir yer almış olmasını candan alkışlarız. Aziz arkadaşlarım; 
Müsamahanıza güvenerek sizi bir cepheye daha götüreceğim, liselerimize. Burada 
elemanlarımız yaşlanmıştır. Tam lise öğretmeni olarak gördüklerimiz 45 - 65 yaşları 
arasında. Liselere öğretmen yetiştiren yüksek öğretmen okulundan (1954 - 1955) te 
7, (1955 - 1956) da 4, (1956 - 1957) de 4, (1957 - 1958) de 8, (1958 - 1959) da 14 ve 
(1959 - 1960) da 24 olmak üzere altı senede (61) lise öğretmeni yetiştirebilmişiz. Bu 
durum, lise öğretmenliğinin korkunç bir kriz geçirmekte olduğunu göstermektedir. 
Liselere kâfi derecede öğretmen bulunamamakta, sınıf mevcutları bir kısım liselerde 
80 - 90 nı aşmaktadır. Randuman bu yüzden düşmektedir. Hastalığı birlikte teşhis 
edelim lise öğretmeni, (4) senelik yüksek tahsille birlikte normal olarak (11) senede 
yetişmektedir. İlk tâyinde (450) liralık kadro ile işe başlar. Eline 400 liradan az para 
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geçer. Bundan bir sene fazla tahsil gören yüksek mühendis, mezun olduğunun 
akabinde (50 - 60) lira yevmiye ile müesseseler kapışır. Bu yüzden hiçbir genç 
kendisini açlığa mahkûm edecek olan öğretmenliğe heves etmemektedir. Çocuğuna 
istikbalini kazandırmak istiyen hiçbir ana baba çocuğunu bu yola sevk edememektedir. 
Ciddî bir tedbir alınmadığı takdirde torunlarınız kifayetli bir lise öğretmeni 
bulamıyacaktır. Aziz arkadaşlarım; Biraz evvel belirttiğim gibi öğretmen millet 
yapısının mimarıdır. Gelecek nesil onların eseri olacaktır. Bu mimar sınıfının ne 
derece ehli olursa, eseri de o derece kuvvetli olur. Geleceğe emniyetle bakabilmemiz 
için öğretmenliği cazip kılabilecek her türlü tedbiri almamız millî vazifelerimizin 
başında gelmelidir. Şahsan bu cephedeki tehlikeyi yakın istikbalimiz için çok 
korkunç görüyorum. Düşük iktidarın hayat şartlarında meydana getirdiği bu akla 
sığmıyan muvazenesizlik sosyal hayatımızda tedavisi çok zor yaralar açmıştır. Bu 
ortam içinde öğretmenliği nasıl cazip bir hale getirebiliriz. Bir anda hatırıma 
gelebilen hususlar şunlardır : 1. Öğretmen çocuklarının tahsillerinin garanti altına 
alınması, 2. Bütçenin yereceği imkân nispetinde (kitap ödeneği) adı altında münasip 
bir miktar ödenek verilmesi, Öğretmenleri, uzun süreli ve az faizli kredilerle 
borçlandırarak meskene kavuşturulmasının programlı bir şekilde sağlanması.” Dedi.

Daha sonra hükümet adına Milli Eğitim Bakan Vekili bakanlık adına söz alarak 
kürsüye geldi, “Kurucu Meclisin Sayın üyeleri, Millî Eğitimin bütün meseleleri 
hakkında arkadaşlarımızın titizlikle ortaya koydukları düşünceleri dikkatle dinledim. 
Arkadaşlarım, şu zaptı, birinci Büyük Millet Meclisine ait tarihî zaptı yâdedlerek 
söze başlıyacağım; evimde yegâne ciltli bir zabıt olarak sakladım, saklıyacağım. 
Arkadaşlar; hedefler göz önüne alındığı zaman, büyük işlerde daima başta olan 
büyük Atatürk, ortaya çıkıyor. Eğitim seferberliğinin büyük titizlikle ele alındığını 
gördüğü zaman kürsüye çıkmış ve şunu söylemiştir: «Mademki millî irade 
memleketin meselelerinin bütün teferruatı üzerinde dikkatle hassasiyetle duruyor, o 
hakle kaybettiğimiz bir şey yoktur, bundan sonra vatandaş kurtulacaktır.»  Ben de 
Millî Birlik Komitesinin ve onun hükümetinin ana meselelerimiz üzerinde 
hassasiyetle durması, Millî Eğitim dâvasında açılan yolda azimle yürümesi neticesi 
olarak, Türkiye’de çok yakında reyine sahip, istikbale güvenle çıkabilecek 
vatandaşlar yetişeceğine, Türkiye’nin ileri bir düşünce ve yaşayışa kavuşacağına 
inanıyorum. Şimdi, arkadaşlarımın sorularına teker teker cevap vermeye çalışacağım. 
Tek tip kitap meselesi. Birinci konuşmamda da izah ettiğim gibi, Talim ve Terbiye 
Heyeti, alfabenin dışında diğer kitapların tek tip usulüne çevrilmesine taraftar 
değildir. Ancak, bu meselenin, Talim ve Terbiye Dairesince ve Şûrada incelenmesine 
çalışacağım. Talim ve Terbiye Dairesinin kanaati bu, tek tip kitaba dönmemek. 
Arkadaşlar ifade etti. Burslar 250 liraya çıkarılmıştır. Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkında Reşat Tardu arkadaşımız bir noktaya temas ettiler Bütçe Komisyonunda da 
mutabık kaldık. Bütçede bu hususta Hükümetin teklif ettiği tahsisat faslı geldiği 
zaman tamamiyle kabul edilince, bu meselenin hiç olmazsa birinci safhası halledilmiş 
olacaktır. (Alkışlar) Bir arkadaşımız öğretmen yetiştiren müesseselere köylü 
çocuklarının daha çok alınmasını istedi. Arkadaşlar bu iş prensip kararına bağlanmıştı 
% 75 i köy çocuğu olarak alınır. Ancak % 25 i kasaba çocuklarından alınır. Bu iş 
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takdir meselesi değildir, prensip, meselesidir. Bu hususta arkadaşım müsterih 
olsunlar. İstikbalde köyde öğretmenlik yapmayı düşünenler için pedagoji dersinin 
lise programlarına ilâve edilip edilmiyeceği meselesine gelince: Bu husus burada 
halledilecek bir mesele değildir. Şûraya kadar intikal etmesi lâzımgelen bir mesele 
olarak Bakanlığımız bunu oraya götürecektir, dairenin bütün kadrosu ile huzurunuzda 
olan idarenin öğretmenlere iyi muamele etmediği hakkındaki toptan sözlere müsaade 
ederseniz, bu mevzuda epeyce ter dökmüş ve saçlarını bu yolda ağartmış insan 
olarak ben iştirak etmiyorum. Ama birinci konuşmamda izah ettiğim okul 
müessesesinin ve öğretmen şahsiyetinin bu cemiyette itibar görmediğinde haklısınız. 
Bu yalnız Millî Eğitim Bakanlığı idaresindeki bir zihniyet değişikliği ile olmaz; 
toptan bir cemiyet zihniyeti, hatası, toptan bir cemiyet anlayışıdır. İnşaallah, 
hepimize, evimize, idarelerde eli öpülecek tek insan öğretmendir, zihniyeti hâkim 
olur. Maarif idaresine de geçen gün bir soru vesilesi ile, bakan olarak, Tahtakılıç 
olarak öğretmene ayağa kalkacağım, fakat Kılıca ayağa kalkmıyacağım dedim. 
İlkokul öğretmenlerine makam tazminatı olarak verilmesi söz konusu edilen paranın 
verilmesi meselesine gelince: Bu öğretmen bir sınıfı okutur ve son kabul edilen bir 
kanunla bir ödenek alacaktır. Başka bir mesele yoktur. Ortaokul öğretmeni ihtiyacı 
için yedek subaylardan bir kısmının hizmete tahsis etmek suretiyle bu ihtiyacı 
karşılamak mümkün mü değil mi? dediler. Efendim, ortaokullardaki yabancı dil 
öğretmenlerinin eksik olduğu malûmdur. Bunu telâfi etmek maksadiyle bir 
arkadaşımızın yaptığı teklifi not ettim, benimsedim. Gerek müdürler ve gerekse 
Eğitimi Plânlama Komisyonuna bu meseleyi getirmeye söz veriyorum. Millî Eğitim 
Komisyonu raporuna gelince, Bütçe Komisyonunda arkadaşlara dağıtmıştım, 
Bakacağım, eğer mevcudu varsa Meclis üyelerine de dağıtacağım, kalmadıysa, 
yeniden basılması için teşebbüse geçeceğim. Biraz müsaadenizi rica edeceğim. 
Öğretmen okulu ihtiyacı hakikaten meydandadır. Kâfi gelmiyor. Fakat deminki 
konuşmamda. arz ettim. Biz ortaöğretim kadrosunda her sene 500 kişi fazla almak 
suretiyle ilköğretim kadrosunda da her sene 1 000 talebe fazla alarak bu 10 yıllık 
programımızı tahakkuk ettirmek amacındayız. Gerçekleşince sizlere ayrıca 
bakanlığımız haber verecektir. Öğretmen harcırahları meselesine gelince : Hakikaten 
bu acıklı bir meseledir. Temas eden arkadaşıma minnettarım. Bu böyle başlamamıştır. 
Muhasebei Htısusiyede iken ilkokul öğretmenlerine nereyi istersiniz harcırahsız 
gider misiniz diye sorarlardı. Bundan, sonradan o kadar kötülükler doğmuştur ki, 
köyde, iş görmiyecek arkadaşlar harcırahsız olarak kendi kasabalarını tercih 
etmişlerdir. Bütçede konulan harcırah normal olarak naklini istiyen öğretmenlere 
yetmezse, size haber vereyim, Hükümette bu işi müzakere etmiş olmakla beraber 
böyle bir kanun getireceğim. Harcırah işi ödenekteki artışlarla beraber bir mesele 
olarak ortadır. Bir dâvadır. Arkadaşlar, çocuk zammı meselesi de hakikaten bir 
derttir. Bakanlık vazifesini bana devreden Sayın Turhan Feyzioğlu, ilk mesele olarak 
bana bu işi tevdi etti. 15 gündür bu işin peşindeyiz. Size haber vereyim, tahsisat 
telgrafları çekilmiş bulunmaktadır. Öğretmen arkadaşlarımız vaktiyle fazla ders 
olarak harcadıkları emeklerin parasını geç de olsa, bu sene alacaklardır. Hemen 
haber vereyim ki bu seneki tahsisat 365 gün için kâfi değildir. Fakat, bu tahsisat 
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noksanlığını ikmal için ilk münakale tasarısını huzurunuza getireceğim. ‘Ders 
ücretlerinin 10 liraya çıkarılması haklı daki kanun tasarısı hazırlanmıştır, 
gerçekleşmesi sizlerin takdirinize kalacaktır. Konya’dan bahseden arkadaşımızın 
hissiyatına iştirak ediyorum. Şimdilik verebileceğim hayırlı haberler şunlardır; 
Mevlâna türbesi bir döner sermaye haline getirilmiş ve bir milyon lira sermaye ile bu 
müessesenin kurulması hakkındaki kanun tekemmül etmiştir. Ayrıca halk tarafından 
yapılan bir binada da ikinci bir ilahiyat enstitüsü ve kısmen de muallim mektebinin 
açılması hususu müzakere halindedir. Şimdilik İhsan Kabadayı arkadaşıma tahakkuk 
etmek üzere verebileceğim hayırlı haberler bunlardan ibarettir. Diğer bütün memleket 
dertleri gibi, hakikaten bir kültür ve irfan merkezi olmuş olan, insanlık felsefesi 
içinde mühim bir yer işgal etmiş bulunan Karatay Medresesini hatırlıyarak Konya’da 
bu mevzuun yeniden ele alınması Maarif Vekâletinin bir meselesi olmalıdır. Efendim, 
arkadaşlarımız öğretmen ihtiyacı üzerinde tekrar durdular. Ankara’daki Yüksek 
Öğretmen Okulunda talebe adedi 300 dür. Bu miktarı artırmak için, bu civardaki bir 
bina tahliye edilip buraya, tahsis edilecektir. Millî Savunmaya ait bâzı binalardan 
istifade hususunda Millî Savunma Bakanlığı ile mutabık kalınmıştır. Hattâ çok 
yakında çıkacak bir Başvekâlet emri ile başka hizmetlere tahsis edilmiş olup okul 
olarak kullanılmaya elverişli binalar Millî Eğitim emrine verilecektir. Bu mevzu 
üzerinde titizlikle durulmakta ve gece, gündüz çalışılmaktadır. Millî Eğitim 
Bakanlığına gelecek arkadaş için uyku yoktur. Gece gündüz çalışmaya mecburdur. 
Bendeniz asıl vazifem olan Çalışma Bakanlığı vazifemden zaman çalmak suretiyle 
bu meseleleri teker teker halletmek için salahiyetli arkadaşlarımla durmadan 
çalışmaktayım. Meselâ Egede yeni bir Fen Fakültesi kurulması hakkındaki Kanunla 
gerçekleşecek Millî Eğitim kadrosu hazırlanmıştır. Üniversite, rektörü arkadaşımızla 
mutabakata varılmıştır. İstanbul’da bina meselesi üzerinde durulmaktadır, ikinci 
teknik okul hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. 114 sayılı Kanun Arkadaşlar; 
bugünkü Meclise, Kurucu Meclise açık bir görüşle, kanunun derpiş ettiği şekilde, 
parti ceketini çıkararak gelmiş bir insanım. (Hepimiz öyle, sesleri) Açık bir mesele 
ortaya konuyor. Millî Eğitim Bakanı Tahtakılıç, Bakanlık mesuliyetini idrak ederek, 
Kurucu Meclisin Bütçe Komisyonunda gayet dikkatli olarak meselelere cevap 
vermiştir. Üniversite mevzuunun kendisine has bir hususiyeti vardır. Bunu takdir 
etmenizi rica ederim. Hükümet 114 sayılı Kanunu değiştirmek veya bu kanun 
hakkında yeni bir kanun sevk etmek hususunda bugün için dahi bir prensip kararı 
almamıştır. Ama haber vereyim ki, arkadaşlar, Turhan Feyzioğlu arkadaşım şurada 
söyledi, yedek subaylara göndermiye karar verdiğimiz kitapların ikincisi Mefkûreci 
Muallimdir, (ülkücü öğretmen.) Bu kitabın felsefesine uygun olarak, 114 sayılı 
Kanun dolayısiyle üniversite kadrosu haricinde kalmış olan arkadaşlarımızı, 
kadrolarımızın müsait olduğu, hizmetlerinin müsait olduğu ve arzularının iltihak 
ettiği noktada vazife vermek suretiyle, Maarifte asılı olan öğretmenliktir felsefesine 
uygun olarak üzerimize düşen Hükümet vazifesini yapmak kararını vermiş 
bulunuyoruz. (Yani, sesleri) Hiç başka bir şeysi yanisi falan yoktur. Bu mevzu 
üzerinde konuşan Muammer Aksoy, arkadaşımı, Bahri Savcı arkadaşımı dikkatle 
dinledim. Bu müesseselerin Türkiye’de şahsiyetini alması için, bütün arkadaşlarımın 
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inanmasını isterim ki, kendilerinden biraz daha kıdemli olarak, hayatını koymuş 
olanlardanım. Bugün Türkiye’de Millî Birlik Hükümetimin 114 sayılı Kanun 
hakkında yeni bir karar almamış olduğu, Hükümet namına Millî Eğitim Bakanıvekili 
olarak söyliyebileceğim doğru ve gerçek sözdür. Ondan sonrasının tatbiki Sayın 
Heyetinizindir. Millî Eğitim mevzularında gösterdiğiniz ve şimdiden sonra da 
göstereceğinizden emin olduğumuz hassasiyet ve alâkalarımıza şahsım adına ve 
Bakanlık adına teşekkür eder, hepinizi hürmetle selâmlarım….” Dedi. 

Bir üyenin Diyarbakır’da bir üniversite açılması önerisine, “…Prensip kararlarına 
göre üniversite açmanın, salâhiyetleri çok geniş olan esaslı mevzuları plânlama 
maksâdiyle kurulan Plânlama Kurulunun vazifesi telâkki ediyoruz. Eskiden olduğu 
gibi üniversiteleri lalettayin açılan bir müessese olarak kurmak istemiyoruz.” Dedi.

Daha sonra Kurucu Meclis üyesi Ahmet Tahtakılıç söz aldı, “Şimdi arkadaşlar, 
ihtiyaçları söylersem sizin de ağlamanız, benim de ağlamam lâzımgelir. Gerçek 
böyledir. O derecede böyledir ki; 4 500 öğretmen kadrosunun açık olduğunu söylersem, 
harcırah olmadığını, ifade edersem, binasızlık yüzünden İzmir’de açılmakta olan 
yeni bir Motor Okulunun alâtının gümrükte beklemek üzere olduğunu söylersem, 30 
milyon liranın Teknik Üniversitenin vazifesini yapmak için lâzım olduğunu söylersem 
bana hak verirsiniz. Sayın Millî Eğitim Bakanı konuşmaları sırasında yeni açılacak 
üniversite ve fakülteler için öğretmen meselesinden bahsettiler. Bu öğretmen meselesi 
değil öğretim üyesi meselesi yani: Profesör ve doçent meselesidir. Bu münasebetle 
bir nokta-i nazar ve mantblite meselesi üzerinde durmak istiyorum: Son 115 sayılı 
Kanunla üniversiteler tamamen müstakil hale gelmiş olmasına rağmen, halen Millî 
Eğitim Bakanlığı hu hususu anlamak istemektedir... Bâzı yazılar evvelce üniversiteler 
bürosu kanalı ile gelirdi. Şimdi ise Yüksek Öğretim Müdürlüğünden geçerek geliyor. 
Üniversiteler mu’h’bardır. Yüksek öğretime bağlı değildir. Üniversite muhtariyeti 
esprisi dâhilinde düşünülünce üniversitelerin işlemlerinin son merci Bakanın şahsıdır. 
Yoksa Bakanlığın yüksek memurlarının müdahalesine mâruz bırakılamaz. Bu hususu 
Millî Eğitim Bakanlığının üst kademelerini işgal eden zevatın da iyice bilmesi 
gerekmekte ve badema işlemleri bu fikrin ışığı altında yapmaktadırlar. Üniversite  
açmak demegoji mevzuu yapılmamalıdır. Bakanlık bu hususta ciddî tetbirler 
almalıdır. Bu kanun hakkında, bilhassa Bakanın fikrini dinlemeyi arzu ederdim. Bu 
kanunların memleketin muhtelif bölgeleri arasında açık münakaşa ve rekabet unsuru 
olmasından mümkün mertebe kaçınmak lâzımdır. Yeni açılacak üniversiteler için de 
teşkilâtı kurulmuş olan Plânlama Dairesi ile üniversitelerin teşriki mesai ederek karar 
almak isabetli olur. Burada bir hayli konuşulduğu için yine sözü 114 sayılı Kanuna 
getirmiyeceğim. Sadece 114 sayılı Kanunun isabetli olmıyan hükümleri vardır. Ben 
burada 115 sayılı Kanun üzerinde duracağım. Bu kanun çok süratli yapılmış üzerinde 
fazla işlenerek mahzurlu hususları bertaraf edilememiştir. Ve üniversitelerimiz için 
faideden çok zarar tevlidetmiştir. Bu kanunun hükümleri arasında epeyce üzüntü 
verici hususlar vardır. Bir taraftan üniversitelerin ıslahı için 114 sayılı Kanunla 
147 öğretim üyesi kadrolar dışı edilirken ve mezkûr öğretim üyelerinin bir daha 
üniversitelere dönmeleri katî olarak önlendiği halde üniversite senatoları kararı ile 
muhtelif ahlâksızlıkları sebebi ile atılmış olan üniversite hocaları tekrar Af Kanunu 
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şümulü içerisine alınarak; üniversiteye alındı. Bu husus üniversiteler içinde ciddî 
huzursukluklar yaratmıştır. Bilhassa Ege’de ciddî üzüntü ve gerginliklere sebebiyet 
vermiştir. Katiyen üniversiteye dönmesi mümkün olmıyan, mahkeme kararları ile 
dahi mahkûm olmak üzere bulunan kimseler mevcut yeni kanunlar muacehesinde 
üniversitelere dönmüştür. Hükümet olarak, Meclis olarak, Millî Birlik Komitesi 
olarak bu hale çare bulmak lâzımdır. Yoksa faziletin, adaletin bu memlekette hüküm 
sürdüğünü iddia edemeyiz arkadaşlar. Bu birinci Demostrasyoudatı sonra ikinci 
bir nokta üzerinde durmak istiyorum. O da şudur; yine büyük bir hüsnüniyetle 
çok temiz bir kalplilikle yapılmış olmasına rağmen, 115 sayılı Kanunun çok acele 
yapılmış olmasından mütevellit şöyle bir hata daha olmuştur : Yeni üniversiteler 
açıyoruz. Bu üniversitelere hoca nereden bulacağız! Nasıl buluruz? Bir yerde 
terfi etmek üzere birikmiş hoca kütlesi olacak ki, oradan yeni üniversitelere hoca 
temini mümkün olsun. Halbuki 115 sayılı Kanuna göre bunu yapamayacaksınız. 
Zira her doçent kendi kadrosunda terfi edebilecek dolayısiyle yerinden ayrılmak 
istemiyecektir. Meselâ böyle olunca evvelâ çok lüzumlu ve faideli olan mahrut 
sistem bozulmuştur. Hem de nasıl bozulmuştur. Millî Birlik Komitesinin dört elle 
sarıldığı mahrut problemi tamamen bir plato haline gelmiştir. Eski üniversitelerden 
Anadolu’nun diğer üniversitelerine bir profesör veya doçent neden gider? O yerde 
bir birikme olmuştur. Diğer yerde de kadrolar boştur. Bu sebeple yeni üniversitelere 
de hoca temin edilmiş olacaktır. Ben İzmir’e neden gittim. Burada evim olduğu 
halde, buraya yerleştiğim halde neden burayı terk ederek yeni külfetlere katlandım. 
Çünkü, 6 senelik doçenttim, terfi edemiyordum, İzmire gittim. Yeni bir muhitte yeni 
bir şevkle, taşı, tuğlası, kumu ile meşgul olarak bir enstitü kurmaya uğraştım. İşte 
şimdi bu kanuna göre bir doçent, bir profesör oturduğu yerden kalkacak başka yere 
gidemiyecektir. Kanun yerinden ayrılmak istemiyen büyük  şehir düşkünü olanlara 
gayet güzel teminat sağlamıştır. Artık hiç kimse rahatını bozmıyacaktır. Ama diğer 
üniversitelere hoca ihtiyacı nasıl karşılanacaktır. Bu cevapsız kalan bir usul olduğu 
gibi ecnebi memleketlerde bu, 115 sayılı Kanunun kabul ettiği şekilde değildir, böyle 
değildir. Bir doçent kendi yerinde terfi edemez. Başka bir üniversite tarafından davet 
edilmesi lâzımdır. Bu durumun sağlıyacağı en mühim faide öğretim üyelerinin ciddî 
bir seleksiyondan geçirmesidir. Bu üyelerini seçme müessesesini devamlı olarak 
işler halde tutmasıdır. Bunu temin için de kadrolardaki sıkışıklıkların idamesini 
muhafaza etmektir. Burada size arz etmeye çalıştığım hususlar ve bundan başka 
düzeltilmesi mutlak zarurî olan hususatın nazarı itibara alınarak hemen faaliyete 
geçmesi lâzımdır. Hulasaten söylenirse 115 sayılı Kanunun ağır ve üzücü tarafları 
vardır. Ben burada bu hususatı üzülerek söylemeyi borç bilirim. Yirmi dakikalık bir 
zaman içinde söylenecek fikirleri burada böyle birkaç dakika içinde birkaç kelime 
ile dar bir çerçeve dâhilinde ifade etmeye çalıştım. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle.”

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinin yeterliliğinin oya sunularak kabul 
edilmesinden sonra  Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin fasıllarına geçildi :
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B. Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük halklar 101 Bakan ödeneği Lira 2 
000 İkinci kısım - Personel giderleri  - Maaşlar ve ücretler B. 219 201 Maaşlar , 
689 953 600 202 Ücretler 41 927 700 203 Geçici hizmetliler ücreti 3 507 475 204 
Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 6 
944 564 II - Başka haklar 206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam 
ve yardımlar 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 209 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fukrasiyle 
34,38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
210 Temsil tahsisatı 211 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince saati mesai 
haricinde çalıştırılacaklara verilecek ücretler 860 100 217 Kanunları gereğince 
verilecek  ücret ve tazminatla 62 887 185 12 847 000 50 000 47 498 843 8 400 301 
302 303 3 04 305 306 307 308 309 310 403 408 415 417 418 419 420 421 İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademileri üyeleri tazminatı Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 
Merkez daireleri büro giderleri Vilâyetler büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri, Kira bedeli,  Giyecekler Harcırahları 
10 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve harcırahları, Taşıt 
giderleri Ecnebi memleketlerdeki öğrenci müfettişlikleri giderleri Dördüncü kısım 
- Daire hizmetleri Temsil giderleri 5805 sayılı Kanun gereğince Anıtlar Yüksek 
Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları ve harcırahları Müzeler ve anıtlar giderleri 
5 Yüksek okullar genel giderleri 8 Lise, ortaokul ve İmam - Hatip okulları genel 
giderleri Yüksek ticaret ve teknik okulları ile diğer meslek okullarının genel giderleri 
İlk öğretmen okulları umumî masrafları ve bu okullar mezunu öğretmenler ile ilgili 
masraflar Kütüphaneler giderleri Lira 523 200 159 254 250 625 320 000 005 785 35 
726 000 000 000 500 160 000 251 000 404 000 20 000 30 000 000 000 844 700 6 190 
000 26 926 250 47 190 130 235 000 . 422 Güzel Sanatlar Akademisi genel giderleri 
423 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası genel giderleri 424 İstanbul Kandilli 
Rasathanesi genel giderleri 425 Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin her 
çeşit giderleri 426 Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu genel giderleri 428 Kamp giderleri 
429 Aklen ve ruhan geri kalmış çocukların eğitimi için genel giderler 450 Üniversite 
ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 451 Yayın giderleri 452 
4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları 
ile başka her çeşit giderleri 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
455 Prevantoryum ve sanatoryum genel giderleri 476 Kurs giderleri 477 Millî 
bayramlarda ve resmî günlerde törenlere katılacak sporcuların ve izcilerin her çeşit 
giderleri 478 Okul beslenme işleri ve eğitimi ile ilgili genel giderler Beşinci kısım - 
Borçlar 501 Geçen yıllar borçları 502 Eski yıllar borçları. Altıncı kısım - Yardımlar 
601 Devletin üzerine aldığı giderler 602 Üniversite ve yüksek okullar muhtaç 
öğrencilerine ilâç, tedavi ve para yardımları 605 Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım 609 Memleket içi ve dışı bilim ve meslek kurumları ile gençlik 
24.2.1961 Lira B. O : 3 1 000 000 231 200 163 000 2 060 468 1 724 500 50 000 200 
000 299 300 2 560 000 316 000 1 814 501 34 500 3 785 700 30 000 5 120 000 33 000 
190 000 2 119 274 100 000 60 000 teşekküllerine yapılacak yardımlar 611 Devlet 
Tiyatrosuna yardım 612 UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna yardım 613 5830 
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sayılı Kanunla Hazineye intikal etmiş olan binalardan halk eğitim merkezi olarak 
çeşitli kültür hizmetlerinde kullanılacak olanlara halk dersanelerinin ve okuma 
odalarının her türlü masraflarını karşılamak maksadiyle vilâyet ve kazalara yardım 
614 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanun gereğince birliklere 
yapılacak yardım Lira 70 000 14 700 000 265 000 3 200 000 5 780 000 

Milli Eğitim Bakanı Vekili Ahmet Tahtakılıç söz alarak, “Muhterem arkadaşlar; 
korunmaya muhtaç çocuklara ait tahsisatı evvelki beyanatımda izah etmiştim. 
Hükümet teklifinde bu tahsisat 7 milyon 221 bin, 892 liradır. Encümen buradan bir 
milyon 441 bin 872 lira tenzil etmiştir. Meselenin halli, bütçe bu şekilde halledilirse 
basit olacaktır. Tahsisatın kaynakları özel idare ve belediyelerden aldığımız paralar 
idi. Bu hususta Maliye Vekili arkadaşımız izahat verdiler, özel idare ve belediyelerin 
gelirleri çıkan kanunlarla artmıştır. Rakamın aynen tahakkuk edeceğine kaaniim. Bu 
Hazineye yeni bir külfet yüklemiyecektir. Formülün bulunmasını Başkandan rica 
ediyorum; bu mesele hal olmazsa Bakanlığımız  kanunî ve fiilî bir müşkilât içinde 
olacaktır. Arz ediyorum.” Dedi. Ve devamla, “…Efendim, bir defa, sözü geçen 
kanunun dokuzuncu maddesine göre Hükümetin koyduğu tahsisat mahallî idarelerle 
belediyelerden hâsıl olacak varidattan âz olmamak şartiyle kayıtlı değildir. İkincisi, 
sabahleyin iş halledilmişti, Bütçe Komisyonunun Reisi değiştiği için bir zühul 
olmaktadır. Komisyon bir teklif ile gelecekti. Teklif verilmedi, üyeler tarafından da 
tahsisat istihsaline kanunen mâni değildir. Kanun belediye ve özel idarelerin koyduğu 
miktardan az olamaz, asgari had ise tâyin edilmiştir. Âzami hal tâyin edilmemiştir. 
Alınacak kanuni tahsisat formül bakımından bir ıstırap mevzuudur. Bütçe formülü 
ile hallini temin için Bütçe Komisyonunun teklif yapması ile mutabık kalmıştık. 
Bunu arz ederim. Takdir Yüksek Heyetinizindir.” Şeklinde açıklama bulundu.

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin katma bütçelerinden Ankara Üniversitesi 
bütçesine geçildi. 

Ankara üniversitesi 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı MADDE 1. — Ankara 
Üniversitesi 1961 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderler için, bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 50 204 000 lira ve yatırımlar giderleri için de, bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde gösteridiği üzere 4 207 000 lira ödenek verilmiştir. B. 201 
202 203 204 206 207 209 217 218 219 223 A/l - CETVELİ İkinci kısım - Personel 
giderleri I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Ücretler Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi 
profesör ve uzmanlar ücreti Lira 16 916 024 7 468 400 51 000 I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanun 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 7458 sayılı Kanun gereğince Verilecek kasa tazminatı 
4936, 115 ve 119 sayılı kanunlar gereğince verilecek üniversite tazminatı Yurdun 
içinden ve dışından konferans için getirtileceklerin ücret ve harcırahlariyle başka 
1 634 657 119 000 8 000 2 268 937 32 867 2 400 5 712 600 224 301 303 304 
306 307 giderleri 34 000 Eczacı Fakültesinin her çeşit giderleri 150 000 üçüncü 
kısım - Yönetim giderleri Büro gidereri 2 306 852 Basılı kâğıt ve defterler 30 250 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 132 500 Giyecekler 210 825 Harcırahlar 1 
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022 793 1961 0:3 B. 308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 309 Taşıt giderleri Lira 23 000 131 50 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 
403 Temsil giderleri 10 000 407 Geriverilecek paralar 1 000 410 Mahkeme giderleri 
15 000 420 öğretimi ilgilendiren malzeme ile ilgili her çeşit giderler 1 801 000 
421 Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe istasyonlarında ve işletmelerinde yapılacak 
araştırma ve incelemelerin her çeşit giderleri 30 000 422 Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi Arkeoloji, Doğu ve Orta ve Batı - Anadolu araştırma istasyonlarının her 
çeşit giderleri 35 000 423 Türk Devrim Tarihi Enstitüsü her çeşit giderleri 10 000 
424 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin giderleri 7 059 986 432 Nebraska ve New-
York Üniversiteleriyle yapılan anlaşmaların gerektirdiği her çeşit giderler 150 002 
433 Kriminoloji Enstitüsü her çeşit giderleri 6 000 434 Maliye Enstitüsü her çeşit 
giderleri , 30 000 435 İdarî İlimler Enstitüsü her çeşit giderleri 22 500 436 Dış 
Münasebetler Enstitüsü her çeşit giderleri 30 000 437, İskân ve Şehircilik Enstitüsü 
her çeşit giderleri 15 000 438 Türk - İslâm Sanatları Enstitüsü her çeşit giderleri 25 
000 439 İslâm İlimleri Enstitüsü her çeşit giderleri 7 000 440 Tiyatro Enstitüsü her 
çeşit giderleri 40 000 441 Hitit Araştırmalar Enstitüsü her çeşit giderleri 25 000 442 
Arkeoloji Enstitüsü her çeşit giderleri 30 000 443 Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal 
Araştırma Enstitüsü her çeşit giderleri 444 İktisadî İşletme ve Muhasebe Enstitüsü 
her çeşit giderleri 20 000 451 Yayın giderleri  1 407 500 452 4489 sayılı Kanun 
gereğince staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ile her çeşit 
giderleri 124 565 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 134 341 
459 Spor giderleri 5 000 477 115 sayılı Kanun gereğince ilmî inceleme ve araştırma 
giderleri için tesis edilecek fon karşılığı 200 000 Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen 
yıl borçları 10 000 502 Eski yıllar borçları 5 001 505 Hükme bağlı borçlar, 5 000.- 
Altıncı kısım - Yardımlar 601 Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar 119 500 602 
Ankara Üniversitesi Talebe Birliğine yardım 5 000 603 Talebe kantinine yardım 200 
000 604 Vehbi Koç Öğrenci Yurduna yardım 30 000 605 Memur ve Müstahdemler 
Yardımlaşma Sandığına yardım (öğle yemeği için) 150 000 A/2 - CETVEL Yatırımlar 
I - Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 760 000 II - Satınalma, yapı, tesis 
ve sermaye tahsisleri 741 Yapı işleri ve tesisler 2 665 000 751 Satınalınacak makina, 
alet ve malzemeler 750 000 752 (237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıt için) 32 
000 (Madde 1 tekrar okundu) 

BAŞKAN- Birinci maddeyi cetvelleriyle birlikte yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 
1961 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir bağlı (B) 190 000  işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 54 411 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 771 Döner sermaye 4 207 
000 B- CETVELİ 1 Umumî bütçeden verilecek tahsisat 51 605 999 2 Hare, kayıt, 
imtihan ve diploma harcları  750 000 3 Çeşitli varidat 305 000 4 Bağışlar 15 Eski 
yıllardan devreden nakit gelir 1 750 000 (İkinci madde tekrar okundu) 
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BAŞKAN — 2 nci maddeyi cetveliyle birlikte yüksek oylarınıza arz ediyorum! 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. MADDE 3. — Ankara Üniversitesince 
1961 bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 
1961 yılında da devam olunur.  

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi cetveliyle birlikte yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 
30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi gereğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile 
kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile teşriî organa sunulur. Bunların eldeki kadrolara 
ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi cetveliyle beraber yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin 
kuruluşu hakkındaki 6.7.1945 tarihli ve 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1961 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki ödenek 
üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin aidolduğu tertibine karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten; 1928 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da Muhaseci Umumiye Kanununun 
93 üncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1961 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 ncı kısım 
bölümleri ile yatırım bölümleri bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi yüksek oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi cetveliyle birlikte yüksek oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1961 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 8 inci maddeyi yüksek oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 9 uncu maddeyi yüksek oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Tümünü açık oyunuza sunmadan evvel, aleyhte veya 
lehte konuşmak istiyen arkadaşlar varmı? Yok... 1961 yılı Ankara Üniversitesi 
bütçesini açık oyunuza arz ediyorum. 
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Ege Üniversitesi 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı MADDE 1. — Ege Üniversitesi 
1961 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 19 138 500 lira ve yatırım giderleri için de bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 5 365 000 lira ödenek verilmiştir. B. Lira İkinci kısım - 
Personel giderleri I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 5 202 Ücretler 3 203 Geçici 
hizmetliler ücreti 204 Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti II - Başka haklar 206 4598 
sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 209 5434 sayılı 
Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 217 4644 sayılı Kanun 
gereğince verilecek ek görev tazminatı 218 Kasa tazminatı 219 4936,115 ve 119 
sayılı kanunlar gereğince verilecek üniversite tazminatı 1 221 Emekli, dul ve yetim 
maaşları 223 Konferans için yurt içinden ve yurt dışından getirileceklerin ücret ve 
yolluklariyle başka giderleri 50 000 Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 526 001 750 
800 68 750 550 001 41 500 4 500 693 430 77 468 185 750 800 1 301 303 304 305 
306 307 Büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri Kira bedeli Giyecekler Yolluklar 261 000 8 000 146 000 50 000 31 750 
248 079 282 B : 5 B.  308 4598 sayılı Karnın gereğince ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 309 Taşıt giderleri 403 407 410 417 420 421 422 423 424 425 426 427 451 
452 453 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil giderleri Muhasehei Umumiye 
Kanununun 48 inci maddesini ilgilendiren giderler Sağlık merkezinin her çeşit 
giderleri Üniversitenin Bina ve Arazi vergileri, Tapu Tescil Harcı ve diğer müteferrik 
masrafları ile bina, levazım, eşya ve saire menkullerin sigorta bedelleri Araştırma, 
inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle sair her çeşit giderler Yüksek Hemşire 
Okulunun her çeşit giderleri Laborant Okulunun her çeşit giderleri Ziraat Fakültesi 
tecrübe istasyonlarında ve işletmelerinde yapılacak araştırma ve incelemelerin 
gerektirdiği her türlü giderleri Tıp Fakültesinin hastanelerle il erili her çeşit giderleri 
Üniversite Matbaasının her çeşit tesis, malzeme, ısıtma ye bakım giderleri Üniversite 
merkez atelyelerinin her çeşit giderleri Yabancı memleketler üniversiteleriyle 
yapılacak anlaşmaların gerektirdiği her çeşit giderler Yayın giderleri 4489 ve 4936 
sayılı kanunlar gereğince ecnebi memleketlere gönderileceklerin yollukları ve sair 
her türlü giderleri Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 24.2 Lira 5 000 
56 500 .1961 B. 459 476 501 502 505 7 500 10 001 3 000 196 000 2 446 400 30 000 
15 000 25 000 2 666 150 130 000 60 000 1 000 247 500 103 400 36 200 601 602 
603 653 O : 3 Lira Spor giderleri 5 000 Kurs umumî giderleri 10 000 Beşinci kısım - 
Borçlar Geçen yıl borçları 1 000 Eski yıllar borçları 1 Hükme bağlı borçlar 1 Altıncı 
kısım - Yardımlar Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar 52 300 
Talebe teşekküllerine yardım 5 000 Talebe kantinlerine yardım 20 000 Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemekleri için yardım 30 000 A/2 - CETVELİ Yatırımlar I - 
Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 200 000 II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 731 İstimlâk ve satınalma bedelleri 3 630 000 741 Yapı işleri ve 
esaslı onarımlar 800 000 751 Ziraat Fakültesine satınalınacak alet ve makinalar 550 
000 752 Taşıt satınalma 185 000 (Madde 1 tekrar okundu.) 
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BAŞKAN— Birinci maddeyi, (A/l), (A/2) cetvelleriyle birlikte yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Birinci madde cetvelleriyle birlikte 
kabul edilmiştir. MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1961 bütçe yılı harcamalarına 
karşılık olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 24 503 500 lira olarak 
tahmin edilmiştir. B - CETVELİ 1 Umumî bütçeden verilecek tahsisat 21 415 999 
2 Harçlar (Kayıt, imtihan ve diploma harçları) 220 000 3 Çeşitli varidat . 175 000 4 
Bağışlar 15 Eski yıllardan devredilen nakit 2 692 500 - 2 8  -  

BAŞKAN — 2 nci maddeyi (B) cetveliyle birlikte yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci madde (B) cetveliyle birlikte kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Ege Üniversitesince 1961 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1961 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. MADDE 4. — Ege Üniversitesinin 
30.6.1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi gereğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile 
kadro alınabilecek tertipler bağlı, (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, 
ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Teşriî Organa sunulur. Bunların eldeki kadrolara 
ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 5.— Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkındaki 26.4.1957 tarih ve 6953 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler. 1961 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 inci maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. MADDE 6. — Geçen yıl borçları 
bölümündeki ödenek üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde 
karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümünden bu bölüme Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; ödenir. 1958 - 1959 bütçe yıllarına aid olup 
da Muhasabei Umumiye Kanununun 93 üncü maddesine  göre zaman aşımına 
uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1961 yılı bütçesinin 
ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6  ncı kısım bölümleri bakiyelerinden eski yıllar  
borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak tahsisattan ödenir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
6 ncı madde kabul edilmiştir. MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi yüksek oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1961 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 
9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür.
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Kanunun 
üzerinde, leh ve aleyhinde söz istiyen var mı?.. Yok. 1961 yılı Ege Üniversitesi 
bütçesini açık oyunuza sunuyorum.

İstanbul Üniversitesi 1961 yılı bütçesine geçiyoruz. İstanbul Üniversitesi 1961 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1961 bütçe yılı 
yatırımlar dışında kalan giderler için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
49 721 000 lira yatırım giderleri içinde bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
4 990 000 lira ödenek verilmiştir. A/l - CETVELİ B. Lira İkinci kısım - Personel 
giderleri I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 15 370 678 202 Ücretler 8 331 25 203 
Geçici hizmetliler ücreti 489 650 204 Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti 1 671 840 
II - Başka haklar 208 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 117 
100 — 284- B. 207 209 217 218 219 221 223 301 303 304 306 307 308 309 403 407 
417 419 420 421 422 423 B : 5 24.2. Lira Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 
inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 7 500 5434 sayılı Kanun gereğince, 
T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 2 138 373 4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 28 130 7458 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa 
tazminatı 1 350 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı 5 285 
000 Emekli, dul ve yetim aylıkları 32 967 Konferans için yurt içinden ve dışından 
getirtileceklerin ücret ve yollukları ile başka giderleri 80 000 Üçüncü kısım-Yönetim 
giderleri Büro giderleri 2 Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri Giyecekler Harcırahlar 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi 
giderleri ve harcırahları Taşıt giderleri Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil 
giderleri Geri verilecek paralar Üniversite binalarının Bina ve Arazi Vergileri, Tapu 
Tescil Harcı ve diğer giderleri ile bina, levazım eşya ve sair menkullerin sigorta 
bedelleri Mahkeme giderleri Araştırma ve inceleme ve öğretimi ilgilendiren 
malzemelerle her çeşit giderler . 2 Devletler Hukuku Türk Enstitüsünün her çeşit 
giderleri Kriminoloji Enstitüsünün her çeşit giderleri İdare Hukuku Enstitüsünün her 
çeşit giderleri 857 800 45 000 272 700 128 025 306 500 25 000 64 500 20 000 1 000 
424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 3 
000 35 000 459 000 20 000 20 000 20 000 451 452 453 459 477 0 3 Lira Mukayeseli 
Hukuk Enstitüsünün her çeşit giderleri 20 000 İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsünün her 
çeşit giderleri 30 000 İstatistik Enstitüsünün her çeşit giderleri , 20 000 Gazetecilik 
Enstitüsünün her çeşit giderleri 40 000 Maliye Enstitüsünün her çeşit giderleri 
40 000 Kanser Enstitüsünün her çeşit giderleri 25 000 Kan Aktarma Merkezinin 
her çeşit giderleri 30 000 İslâm Tetkikleri Enstitüsünün her çeşit giderleri 15 000 
Hidrobiyoloji Enstitüsünün her çeşit giderleri 120 000 İktisat Tarihi Enstitüsünün 
her çeşit giderleri 17 150 İşletme İktisadı Enstitüsünün her çeşit giderleri 50 000 
Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin giderleri 5 784 411 Coğrafya Enstitüsünün her 
çeşit giderleri 15 000 Türkiyat Enstitüsü her çeşit giderleri 15 000 Fizik Tatbikat 
Merkezimin giderleri 10 000 Antalya Bölgesi Arkeolojik Araştırma İstasyonu 
giderleri  30 000 Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü her çeşit giderleri 10 000 Üniversite 
Medikososyal Merkezinin ,her çeşit giderleri 50 000 Sanat Tarihi Enstitüsü her çeşit 
giderleri 5 000 Yayın giderleri 1 777 000 4489 ve 4936 sayılı kanunlar gereğince staj 
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için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahlariyle başka her çeşit giderleri 
710 000 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği her çeşit giderleri 220 000 Spor 
giderleri 7 000 115 sayılı Kanun gereğihee ilmî inceleme ve araştırma giderleri için 
tesis edilecek fon karşılığı Beşinci kısım - Borçlar 501 ‘Geçen yıl borçları 502 Eski 
yıllar borçları 505 Hükme bağlı, borçlar Altıncı kısım - Yardımlar 60.1 Muhtaç 
talebeye yapılacak yardımlar ve burslar 602 Talebe teşekküllerine yardım 603 Talebe 
kantinlerine yardım 604 Memur Kantinine yardım (Memur ve müstahdemlere öğle 
yemeklerinde kullanılmak üzere) A/2 - CETVELİ Yatırımlar  - Onarmalar 701 Yapı 
onarımı ve küçük yapılar - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 741 Yapı 
işleri ve esaslı onarımlar 742 4999 sayılı Kanuna ek 7028 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak üniversite yapısı ve tesisatı türlü giderleri (Bina yapısı) Lira 250 000 10 
000 20 001 10 000 121 000 11 000 200 000 200 000 470 000 2 020 000 2 500 000 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi (A/l) ve (A/2) cetvelleri ile birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 2. — 
İstanbul Üniversitesi 1961 bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 54 711 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 1 2 3 4 B 
- CETVELİ Umumî bütçeden verilecek tahsisat 49 695 000 Harçlar (Kayıt imtihan 
ve diploma hacları) 3 000 000 Çeşitli varidat 900 001 Bağışlar 1 Eski yıllardan 
devreden nakit 1 115 998 (İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi (B) cetveli ile birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 3. — İstanbul 
Üniversitesince 1961 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1961 bütçe yılında da devam, olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 30.6.1939 tarih ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 uncu maddesine giren hizmetlerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince muvakkat 
mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) İşaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı 
ile teşriî organa sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — İstanbul Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 7.7.1948 tarihli ve 
5247 sayılı Kanuna ve buna ek 7161 sayılı Kanuna bağlı (I) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1961 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN— Beşinci maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki ödenek üstünde çıkan ve 
1960 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili oldukları 
hizmet bölümlerinden, bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten  
1928 -1959 bütçe yıllarına aidolup da, Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
üncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçesinde 
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bulunan borçlar 1961 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 üncü kısım 
bölümleri ile vatın m bölümleri bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Yedinci maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Sekizinci maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Maliye ve Millî Eğitim Bakanları 
yürütür. 

BAŞKAN — Dokuzuncu maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Lehte ve aleyhte söz istiyen yok. 1961 yılı İstanbul Üniversitesi bütçesini 
açık oylarınıza sunuyorum.

1961 İstanbul Teknik Üniversitesi bütçesine geçiyoruz. Kanunun maddelerini 
okuyoruz : 1961 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu MADDE 1. — 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 29 350 750 lira ve yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 6 693 250 lira ödenek verilmiştir. B. 
İkinci kısım - Personel masrafları I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar Lira 9 680 800 

BAŞKAN — 201 nci bölüm hakkında Bütrçe Komisyonunun bir raporu vardır, 
okuyoruz : Kurucu Meclis Başkanlığına İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 yılı Bütçe 
kanunu tasarısına bağlı (A/l) işaretli cetvelin 201 nci maaşlar bölümünün 17 nci 
Teknik Okulu maddesinden (1 000 000) liranın tenzil edilerek vakfa ait bir arsanın 
teknik okul inşaatı için satınalınması maksadiyle aynı bütçenin yatırımlar kısmını 
teşkil eden (A/2) işaretli cetvelde yeniden açılacak 731 nci istimlâk ve satınalıma 
giderleri faslına ilâvesine komisyonumuzca karar verildiğini arz ederiz. Başkan 
Kuytak Fikret Sözcü Dr. Ergin Feridun Sekreter Müezzinoğlu Ziya Üye Feyzioğlu 
Bedî Üye Karaman Suphi Üye Melen Ferid Üye Tunçkanat Haydar Üye Özkol 
Mazhar Başkanvekili Doğan Avni Sekreter Başer Adnan Üye Ersü Vehbi Üye 
Kaplan Kadri Üye Karavelioğlu Kâmil Üye Oğuz Ahmet Üye Özgür Salâhattin Üye 
Zamangil Cahit.

BAŞKAN — 201 inci bölümü bu rapora göre okuyoruz : B. Maaşlar Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti Yabancı profesör ve uzmanlarla bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 201 202 203 204 II - Başka haklar 206 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 217 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek 
ek görev tazminatı 218 7458 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı 219 
4936, 115 ve 119 sayılı kanunlar gereğince verilecek üniversite tazminatı lira 8 680 
800 7 355 600 358 100 1 298 500 56 000 4 500 1 232 176 41 121 1-800 2 236 
800 287 - B. 221 223 224 406 407 417 420 421 422 423 424 425 426 Emekli, dul 
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ve yetim maaşları Yurt içinden ve dışından konferans için getirileceklerin ücret ve 
harcırahlariyle başka masrafları 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 nci maddesi 
gereğince verilecek ücretler  3 20 000 110 000 280 000 301 303 304 306 307 308 309 
Üçüncü kısım - Yönetim giderleri Büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf 
ve telefon ücret ve giderleri Giyecekler Harcırahlar 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları Taşıt giderleri 939 375 38 350 106 500 
63 675 909 250 6 000 19 000 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil giderleri 10 
000 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler 8 500 
Vergi ve resimler 10 000 Lâboratuvar ve atelyeler işletme giderleri 1 030 500 İnşaat 
Fakültesi Zemin Mekaniği Araştırma Kurumu her çeşit giderleri 6 300 Mimarlık 
Fakültesi Yapı Araştırma Kurumu her çeşit giderleri 40 500 İnşaat Fakültesi Su İşleri 
Araştırma Kurumu her çeşit giderleri 5 400 Isı Tekniği ve Ekonomisi Araştırma 
Kurumu her çeşit giderleri 20 700 UNESCO teknik yardımı ile açılan ve idaresi İ. T. 
Ü. ye verilen Sismoloji Enstitüsünün her çeşit giderleri 63 000 İ. T. Ü. Sivil Havaclık 
Enstitüsünün her çeşit giderleri 36 000 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 
437 438 439 440 451 452 453 459 476 477 İ. T. Ü. Teknik Haberleşme Merkezi her 
çeşit giderleri İ. T. Ü. Hisropoloji Enstitüsü her çeşit giderleri Motorlar Enstitüsü 
her çeşit giderleri Malzeme ve İmal Usulleri Enstitüsü her çeşit giderleri Türk Gemi 
Endüstrisini İlerletme Enstitüsü her çeşit giderleri Beynelmilel Stajyer öğrenci 
Mübadelesi Türkiye Merkezi her çeşit giderleri Cigre Türkiye Merkezi her çeşit 
giderleri Elektroteknik Kurumu her çeşit giderleri Telekomünikasyon Enstitüsü her 
çeşit giderleri Ziraat Makinaları Muayene ve Araştırma Merkezi her çeşit giderleri 
Türk Otomatik Kontrol Kurumu her çeşit giderleri Yabancı Diller Okulu her çeşit 
giderleri Nükleer Enerji Enstitüsü her çeşit giderleri Topografya ve Jeoloji kampları 
her çeşit giderleri Yayın giderleri 4489 sayılı Kanun gereğince staj için ecnebi 
memleketlere gönderileceklerin harcırahlariyle başka çeşit giderleri Milletlerarası 
münasebetlerin gerektirdiği giderler Spor giderleri Kurslar genel giderleri 115 sayılı 
Kanun gereğince ilmî inceleme ve araştırma giderleri için tesis edilecek fon karşılığı 
Lira 36 000 72 000 45 000 49 500 49 500 90 000 2 000 6 300 4 500 90 000 4 500 20 
000 100 000 110 000 1 621 000 501 502 Beşinci kısım Geçen yıl borçları Eski yıllar 
borçları Borçlar 159 001 108 000 25 000 15 000 250 000 1 000 2 T B. B3 Lira B - 
CETVELİ - Altıncı kısım - Yardımlar 601 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar ve 
verilecek burslar 108 500 602 Teknik Üniversite ve Teknik Okulu Talebe birliklerine 
yardım 6 000 603 Talebe kantinlerine yardım 225 000 604 Memur kantinine yardım 
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere) 164 500 A/2 - 
CETVELİ Yatırımlar I - Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 300 000 711 
Makina, alet ve malzeme 189 750 731 İstimlâk ve satınalma giderleri 1 000 000 
II - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 741 Bina yapımı  1 705 000 742 
Özel Kanunu gereğince yapılacak Maden Fakültesi binaları ile lâboratuvarlarının 
tesis ve inşası 2 000 000 751 Satınalınacak makina, alet ve malzemeler 2 463 000 
752 Taşıt satmalma 35 500 1961 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu 
MADDE 1. — İstanbul Teknik üniversitesi 1961 bütçe yılı yatırımlar, dışında kalan 
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giderleri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (28 350 750) lira ve 
yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (7 693 250) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi yapılan değişiklikle beraber, cetvelleriyle beraber 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 2. 
— İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (36 044 000) lira olarak tahmin edilmiştir. B.  
Lira 1 Umumî bütçeden verilecek tahsisat 32 703 999 2 Harçlar, (Kayıt, imtihan ve  
diploma harçları) 800 000 3 Çeşitli varidat 1 540 000 4 Bağışlar 15 Eski yıllardan 
devreden nakit 1 000 000 (ikinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi cetveliyle beraber oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 2 nci madde cetveliyle beraber kabul edilmiştir. MADDE 3. — 
İstanbul Teknik Üniversitesince, 1961 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1961 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
3 üncü madde kabul edilmiştir. MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversitesinin  
6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu 
tasarısı ile teşriî organa sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi cetveliyle beraber yüksek oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 5. — İstanbul 
Teknik Üniversitesince gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmeye yetki veren 
kanunlar, bağlı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 inci maddeyi cetveliyle birlikte yüksek oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 6. — İstanbul Teknik 
Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 7.4.1948 tarihli ve 5246 289 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1961 
bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 7. — Geçen yıl borçları bölümündeki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödenekten; 1928 -1959 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 üncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1961 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı kısım bölümleri ile yatırım bölümleri bakiyelerinden eski yıllar borçları 
bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 
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BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. MADDE 8. — Gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 8 inci maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1961 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Kanunun aleyhinde ve lehinde söz istiyen, yok... 
1961 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi bütçesini açık oylarınıza sunuyorum. 

Ankara Üniversitesi 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısına (162) oy verilmiş, (162) 
kabul. Muamele tamamdır, tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. Ege Üniversitesi 
1961 yılı Bütçe kanunu tasarısına (160) oy verilmiş (160) kabul. Muamele tamamdır, 
tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. İstanbul Üniversitesi 1961 yılı Bütçe kanunu 
tasarısına (163) oy verilmiş (163) kabul. Muamele tamamdır, tasarı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 yılı Bütçe Kanununa 162 rey 
verilmiş olup. 162 reyle tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir.

7- BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ71

Bayındırlık Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı, ilk olarak Feyyaz Köksal 
söz aldı, “… Sayın arkadaşlarım, bendeniz 25 dakika için hazırlanmıştım; gecenin 
bu saatinde huzurlarınızı fazla işgal etmeden kısa konuşacağım, yalnız bir kaç nokta 
üzerinde durmak istiyorum. Esas bütçe tatbikatı bakımından ve önümüzdeki yıllarda 
ne gibi bir yol takibedilmesi lâzımgeleceği ve ne yapmamız icabedeceği üzerinde 
duracağım. Sayın arkadaşlar, bu bütçe Karayolları ve Devlet Su İşler Umum 
Müdürlüğü bütçesi de dâhil olmak üzere 1 milyar 740 milyon lira gibi gayet büyük 
bir rakamı ifade eden bir bütçedir. Esası teknik bakımdan daha da büyüktür. Bütün 
memleketimizde yapılan inşaat işlerinin ve mühendislik hizmetlerinin kontrolünü 
teknik bakımdan üzerine alan başka bir vekâlet olmadığına göre, İmar ve İskân 
Bakanlığı gibi vekâletlerde tâli vazifeler aldığına, Bayındırlık Bakanlığı ise Kuruluş 
Kanuniyle kendilerine serilen hak ve vazifelerle bilûmum inşaat işlerinin, Devlet 
yapılarının, kontrolü Bayındırlık Bakanlığının vazifesi olduğuna göre, bu iki milyar 
479 milyon liralık bir bütçenin murakabesiyle meşgul oluyoruz demektir. Şu anda, 
bu gayet büyük bir rakamdır. Aynı zamanda yatırım, yatırım deyip durduğumuz 
kısım, bütçe sarfiyatının iki milyar 100 milyon liralık kısmını teşkil etmektedir. Bu 
yatırım mânasının bizde nasıl anlaşıldığını, bilhassa Sayın Maliye Bakanı burada 
olsalardı, kendilerinin envestisman kelimesi ile mutabakat halinde olup olmadıklarını 
öğrenmek isterdim. Eskiden yatırımın ne mânaya geldiğini  aradım, buldum. 1952 
den beri yatırım bütçeleri olan müesseseler, envestisman meselesini biraz 

71  T. C. KURUCU MECLİS TUTANAK DERGİSİ,  Beşinci Birleşim (24.2.1961) s. 292-318.
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karıştırıyorlar. Bina inşaatına ve hattâ bina satınalmayı dalıi yatırım telâkki ediyorlar. 
Bu doğru olmıyan bir şeydir, Bina satınalma işi memleketimiz iktisadiyatı bakımından 
bir mesele teşkil etmese gerektir. Bütçeyi yakından tetkik edersek Devlet bu sene 
bina inşaatı olarak 1 milyar 125 milyon liralık (İktisadî Devlet Teşekkülleri hariç) iş 
yapacaktır. Devlet bütçesinden 1 milyar küsur milyon lirayı bina işine ayırmak, bu 
muazzam bir yekûndur. Eskiden şu Meclis binası dolayısiyle dahi 1946 ile 1950 
arasında dillere destan olan bir bina inşaatı meselesi vardı. Bunu zamanın  D. P. lileri 
ağızlarında sakız edip çiğnedilerdi,  iktidara gelmek için bunu öne sürdüler; ve 
geldilerdi fakat kalamadılar sonunda kendilerini de yatırdılar, batırdılar, kendileri de 
aynı şekil de bina inşaatına yöneldiler. Memleketin iktisadiyatına, bina ile temin 
edeceklerini sandılar. Yanıldılar sayın arkadaşlar. Bu büyük yekûn karşısında bizim 
yapı işlerine yeni bir şekil vermemiz lâzımdır; yeni bir sisteme ihtiyacım vardır. 
Maliye Bakanı ile Bayındırlık Bakanı birlikte çalışmasına ihtiyaç vardır. Bu, âcil bir 
ihtiyaçtır. Bu bütçeyi tetkik ettim, meslekimle alâkalı rakamlarını derinliğine 
inceledim. Yapılan bu bütçe  işin yapılışını kontrol edici ve hattâ ileriye ışık tutucu 
mahiyette bir kayda rastlıyamadım. Bütçeyi hazırlıyan eski eller, Amerika’dan yeni 
gelen Bakanımızın bile bir yenilik  getirmesine mâni olmuşlardır. Bayındırlık 
bütçesinin üç tane raporcuğunu hazırlıyan Avni Doğan arkadaşımıza bu vesileyle 
tekrar teşekkür ederim. Esaslı bir çalışma yapmışlardır. Fakat aynı Maliye Vekâleti 
ise eski elemanlarla dünün bütçe kanavası üzerine bütçe tekniğiyle iş yapmışlardı. 
Aynı kişiler dünün meşum ellerine bu bütçe tekniğiyle hâkim olamamışlardı. 
Müsaade ederseniz bu hususu rakamlarla arz etmek istiyorum. Sayın arkadaşlar, 
Bütçe Kanunu tasarısının  290 ıncı sayfasını açarsak 741 inci bölümün 21 inci 
maddesinde 1960 yatırım ödeneğine millî eğitim bakımından 21 milyon lira ayrılmış 
olduğunu görürüz. Halbuki geçen sene bu vekâlet, Bütçe Kanunu kabul edildikten 
sonra  1 Marttan 27 Mayıs İnkılâbına kadar,46 milyon  liralık ihale yapmıştır. Diğer 
vekâletlerin bu 741 inci fasla ait yapacağı işler aşağı - yukarı aynı mâhiyeti 
taşımaktadır. Bütçe Kanunu bir kanun tasarısı olduğuna göre ve 21 milyonluk bir 
ödenekte aynimi bulunduğuna göre buradaki bu rakam, katî ve kanunî hüküm 
bulunmasına rağmen rakamların tecavüz edilmesinin mânası nedir? Bu rakamları 
tecavüz etmenin mânası ve bunun nasıl bir suç teşkil ettiği sizlerin malûmualinizdir. 
“Bu suçlular hakkında ne gibi bir muamele yapıldığını bilmiyorum. Bu hususta 
bilhassa şu Bütçe kanunumuzda da aynen 21 milyon olarak gösterilmiştir. Acaba 
niçin böyle gösterilmiş ve hangi hak ve salâhiyetle gösterilebilmiştir; yapılan 
mukaveleler büyük meblâğlara baliğ oluyor. Ve bu işlerin yapılmasına imkân 
bulunamadığı için bir kısmına devam olunmamıştır. Netice itibariyle 27 Mayıs 
înklâbı bu işe de yetişmiş ve işleri orada durdurmuştur. 50, 100, 500 bin liralar 
topraka  savrulmuş ve 5, 100, ve 500 bin liraları oralarda bırakmak zaruretini idrâk 
ederek ve üzülerek işleri durdurmuşlardır. Bir kısım vatandaşlarımız acaba işler 
niçin yürümüyor diye bir sual sorabilirler. Bu işleri derinlemesine tetkik ettiğimiz 
zaman göreceksiniz ki bu işler  hakikaten durdurulması lâzım gelen işlerdir. 
Bunlardan büyük bir ders aldıktan sonra işlerin ne şekil alması lâzımgeldiği üzerinde 
bir  nebze durmak suretiyle bütçe harcamaları hakkında mâruzâtta bulunacağım. 
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Sayın Bayındırlık Bakanı Bütçe Komisyonunda da izahatta bulunmuşlardır; etüd ve 
plânı yapılmıyan işlerin ihaleye çıkarılmayacağını söylemişlerdir.  Esasen Millî 
Birlik Hükümetince de yeni ele  alman 2490 sayılı Kanunun tadili dolayısiyle  Millî 
Birlik Komitesince bu husus üzerinde durulmuş olduğunu da öğrenmiş bulunuyorum.  
Fakat şimdiden bütçeleri henüz tasdik edilmemiş olan vekâletler Nafıa Vekâletine 
gelerek Ieski adedİeri veçhile ve hiçbir proje hazırlamadıkları halde, biz acele bu 
işleri yapacağız, şu  işleri yapacağız, demek suretiyle 8 milyon Liralık bir iş için dahi 
talepte bulunmaktadırlar.  Biz daha işlerimizi plânlamadan işe başlamaktadırlar. Bu 
hususun gerek Hükümet tarafından gerekse Nafıa Vekâleti tarafından bir teminat 
altına alınmasını rica edeceğim. 2490 sayılı Kanunun tadili henüz çıkmamıştır. Şayet 
Nafıa Vekili bu hususta Hükümet namına bir teminat verecek olurlarsa çok yerinde 
hareket etmiş olacaklardır. Bütçemiz priorite bakımından da esaslı bir şekilde 
incelenmemiştir. Sayın Maliye Vekilinin iyimserliğini burada arz etmek 
mecburiyetindeyim. Yalnız sayın arkadaşımız Emin Soysal hocam daima söyler 
durur, ikinci bir keşif ilâvesi meselesini ortadan kaldıralım. Bu hususta ben hocamla 
hemfikirim; 132 milyon liralık iş 200 milyona çıkıyor, iki milyon liralık basit bir 
derivasyon işi 6 milyona çıkıyor. Bu hususta daha pek çok misaller gösterilebilir. 
Hakikaten bu; bütün milletin kafasını yoran bir meseledir. Yalnız yukardaki arz 
ettiğim hususta Nafıa Vekili tarafından teminat verilir ve diğer Vekâletler de buna 
iştirak ederlerse bir daha yapılarımız böyle bir mesele ile karşı karşıya kalmaz. 
Karayolları ve Devlet Su İşlerine diğer arkadaşlarım temas edeceklerdir. Ben de 
gayet kısa olarak şu husus üzerinde durmak istiyorum. BAADE bir rapor hazırlamıştır. 
Bu rapordan bahsederek şunları söylemek istiyorum. Kayserili olduğum halde, 
Antalya’dan misal vereceğim. 100 milyon lira harcarsanız, bu paranın bir iki mislini 
alırsınız diyor. Bayındırlık Bakanlığı olarak Karayolları plân ve programını yaparken 
bu hususu nazarı itibara alıp ellerindeki mevcuda göre, mevcutları yoksa para temin 
ederek, bu işe para bulmak da çok kolaydır. Eleman ve makinaları da vardır, bu işe 
girişilmelidir. Yoksa iş Nasrettin Hocanın Helva hikâyesine dönmüş olur. Bilhassa 
transit yolları ve turizmin icabettirdiği yolları ilk olarak ele alırsak, memleketimize 
gelir getirecek yolları yaparsak, daha iyi olur zannındayım. Dün burada 
mevcudolmıyan bir şeyi taksimle uğraştık. Halbuki, mevcudolan bir şeyi taksim 
etmek çok daha kolaydır. Dün memur maaşlarına zam yaptık, üç mislide yapabilirdik. 
Fakat bunları yaparken her şeyden evvel göz önünde tutulması lâzımgelen bir husus 
vardır, istihsali artıran, gelir getiren yerlere yatırım yapmak lâzımdır. Nafıa 
Vekâletinin bu işte de önderlik yapmasını rica edeceğim. Efendim, Devlet Su İşleri 
mevzuuna da kısaca temas etmek istiyordum, fakat vaktimin darlığı sebebiyle, bu 
hususu diğer arkadaşlarıma bırakarak ben yalnız teknik eleman mevzuu üzerinde 
duracağım. Benim bu hususta bağrım yanık olduğu için bilhassa bu nokta üzerinde 
de durmak istiyorum. Dünün nafıa vekili olan zat, biraz teknik elemanlara kıymet 
vermiyerek ve hattâ, kendisinin de iştirak ettiği bir topluluğu hakir görerek ve Mimar 
ve Mühendis Odaları Birliğini hakir görerek onların fikirlerine hiçbir zaman kıymet 
vermemişti. Kıymetli meslektaşımız Sayın Nafıa Vekilinin camiamıza yardımda 
bulunacağını ümidetmekteyim. Yardım şu mahiyette olacaktır. Teşekkülün para falan 
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istediği yoktur. Sayın arkadaşlarım, teknik eleman yetiştirilmesi tatbikat ile mümkün 
olur. Yalnız diploma alıp mektepten çıkmış olmak kâfi değildir. Hayatta tatbikat 
görmek zaruridir. Türkiye’de ve Türklerde teknik eleman yetişmez bir zihniyetin 
içindeyiz; sebebi yetişmek için tatbikat görmemektir. Ama bilmeliyiz ki bugün 
Kanada madenlerinin başında bulunan mühendis Türktür. Hattâ büyük petrol 
şirketlerinin başındakiler yine Türk mühendisleridir. Binaenaleyh Türklerin teknik 
kabiliyeti yoktur diye bir örnek gösterilemez. Ama bunların tatbikatta da 
yetiştirilmeleri lâzımdır. Bu yetiştirme de Nafıamızın tatbikatta da göstereceği 
hassasiyetle olabilir. Tatbikat esnasında bilhassa ecnebilere ihale edilen işlerde, 
yalnız ecnebilerin yapabileceği hususlarda, onlarla birlikte çalışıp, onların yanında, 
gölge mühendisliği ihdas edilerek yeni bir çalışma sistemi tatbik edilirse gayet güzel 
olur. Maruzatım bukadardır, hepinizi hürmetle selâmlarım.” Diyerek konuşmasını 
tamamladı.

Kurucu Meclis Üyesi Çakıroğlu Selçuk söz alarak, “Muhterem arkadaşlarım, 
1948 senesinden bu yana 12 sene zarfında büyük işler yapan Karayolları Umum 
Müdürlüğünün faaliyetlerini takdirle yadeder, kendilerine teşekkür ederim. 
Muhterem Avni Doğan’ın Karayolları Umum Müdürlüğü hakkında tanzim ettiği 
rapor dolayısiyle iki hususa temas etmek istiyorum. Eğer Karayollarımıza icabettiği 
nispet ve miktarda bir tahsisat verebilirsek, Türkiye’de yol dâvası on sene gibi kısa bir 
zamanda mesut neticesine ulaşacaktır. İkincisi, yalnız bunun bir şartı daha var. Vasıta 
olarak, makina olarak eskimiş alet ve makinaların amortismanlarının yenilenmesini 
temin edebilirsek kısa zamanda bu mesut neticeye varmak daha kolay olacaktır. 
Muhterem arkadaşlarım, ikincisi de teknik olacaktır. Bayındırlık Vekâletinin, 
şu veya bu Vekâletin her türlü işlerinde, her türlü yatırımlarında görüldüğü gibi 
karayollarımızın kilometre başına maliyet bakımından gerek emanet usuliyle, gerekse 
ihale usulü ile paranın iştira kabiliyeti nazarı itibara alınırsa diğer şartlar ile birlikte 
bunların her sene kilometre başına maliyetlerinin arttığına şahidoluruz. Binaenaleyh 
karayollarının bu maliyet mevzuunda daha rasyonel bir çalışma yapmasını naçizane 
tavsiye ediyorum. Muhterem arkadaşlarım, bilhassa il ve köy yollarına konan 
tahsisatı bendeniz kâfi görmemekteyim. Muhterem arkadaşlarım, âkit iktidar köy ve 
il yollarına bâzı yardımlarda bulunmuş ve bu paraları çarçur etmiş olabilir. Bu yollar 
siyasî emeller için buraya getirilmiş olabilir. Fakat bütün bu tatbikatta Devlet olarak 
il yollarına, köy yollarına daha az yardım yapmak gibi bir netice asla gütmemelidir. 
Prensibi asla zedelememelidir. Bilhassa sakıt iktidar seçim yılları, geldiği zaman 
buradaki rakamları şişirir, bunları seçimi kazanmak için bir vasıta olarak kullanır, 
bunların çoğunu sarf edecek yerde seçim masrafı olarak şüpheli şahısların ceplerine 
aktarırdı. Muhterem arkadaşlar, bizi il ve köy yolları üzerinde daha titiz durmayı 
icabettirecek bir sebep varsa o da on iki sene, zarfında ilk merhale kat etmiş ve 
Türkiye’nin belkemiği mahiyetinde olan ana yolları tamir etmektir. Türkiye’deki 
yol şebekesini vücudumuzdaki damarlara benzetirsek bu ana damarlardan sonra tâli 
damarları ile en ücra köşelere kadar giderek yollar yapmak zorundayız. Uzviyet ancak 
böyle hayatiyet bulabilir. Karayolları Teşkilâtımız göstermiş olduğu faaliyetlerle 
köy ve il yollarımıza gerekli ehemmiyeti verecek duruma gelmiştir. Muhterem 
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arkadaşlar, bizim il ve köy yollarımız, raporda belirtildiği gibi 150 bin kilometre 
civarındadır. Türkiye’nin istihsali, Türkiye’nin sağlık politikası, Türkiye’nin kültürel 
kalkınması hep yol dâvası ile ilgilidir. Yüksek heyetiniz bu durumu benden daha 
ziyade takdir edecek durumdadır. Arkadaşlar, köy yolları köylü nazarında nedir? 
Bir dakika bu nokta üzerinde durmak istiyorum. Bugün köylüye mektepten, içme 
suyundan daha mühim olan yoldur. İktisadî kalkınmasının içtimaî hayat şartlarının 
takviyesinin köye bağlı olduğunu çok iyi takdir ederim. Binaenaleyh biz köylünün 
yolunu ihmal edemeyiz, bunun üstüne dikkatle eğilmeliyiz. Muhterem arkadaşlar, 
şimdi yeni bütçede Arazi Vergisine yapılan zamdan sonra köy ve il yolları için 
Hazinece yapılacak yardımlar bu vergileri % 30 nispetinde olacaktır. Özel 
idarelerinin durumunu Yüksek Heyetiniz takdir eder. Binaenaleyh özel idarelerde bu 
vergi tahsil edecek, ve bu vergiyi bu maksat için kullanacak ne kadar tahsil edecek 
bu belli değil âdeta Nasrettin Hoca’nın hikâyesi çalı ekeceğiz sürü geçecek yün 
toplıyacağız. Binaenaleyh özel idarelerin malî kifayetsizliği karşısında bu mühim 
işi bu şekilde halledenleyiz. 2 nci bir mesele daha var Arazi Vergisinin neticesi ne 
olacaktır. Hangi ölçülere göre alınacaktır bu, şüpheli. Bu komisyona havale, edilmiş, 
eğer Napolyon’un komisyonu ise nasıl neticeye varacağı bugünden tahmin edilmez. 
% 30 varidat da şüpheli duruma girer. Ben âmme hizmeti görülecekse kül halinde 
ele alınmasını ve ona göre yapılmasını daha hayırlı bir iş olarak telâkki ediyorum. 
Karsın yol ihtiyacı Balıkesir’den daha fazla ise oraya el atmak lâzımdır. Eğer yanlış 
anlamadımsa Sayın Maliye Bakanı beyanlarında köylü vatandaş hakkında zam 
olacağından köylünün himayesi lâzımgeldiğinden bahsile köylüye yardım yapıldı 
şeklinde bir şey ifade ettiler. Muhterem arkadaşlar, hangi yere ne kadar yardım 
yapılacağı, hangi sınıfa ne kadar yardım yapılacağı, hattâ vergiye iştirak ettirilecek 
noktalar dahi burada münakaşa mevzuu olmamalıdır. Âmme hizmetinin yardım 
görmesi, bir zümrenin ödiyeceği vergiyle, mütenasibolamaz. Bu hususu huzurunuzda 
belirtmeyi vicdanî bir borç bilirim. İkincisi, köy yollarına kâfi tahsisat ayrılmamıştır. 
Bunun pisikolojik bir durumu vardır. Bilhassa şu noktaya işaret etmek isterim, bir 
ihtilâl yapıldı, biz henüz bu ihtilâlin vasatında  yaşamaktayız. Arkadaşlar, Kurucu 
Meclis olarak bizler ve bütün vatandaşlar ihtilâlle beraberiz. Yegâne gayemiz ihtilâli 
mukaddes bildiğimiz hedefe ulaştırmaktır. Bundan başka bir düşüncemiz yoktur. 
Arkadaşlar, Türk ihtilâli hakikaten kibar bir ihtilâldir. Kansız olmuştur, güler yüzlü, 
şefkatli olmuştur. Ama ihtilâlimizin bu karakteri asla zaıf alâmeti değildir. Bütün 
bunlar ihtilâlin bizatihi kuvvetini teşkil eder. Yalnız bendeniz şunu huzurunuzda arz 
edeyim ki, ihtilâlin bu iyi hasletlerini bir müsamaha telâkki ederek ortaya çıkacak 
bâzı bedhahlar olabilir. Bu bethahlar ihtilâlin memlekete getireceği büyük faydaları 
ya önler ya kendi adına istismara kalkarlar. Bizde böyleler çıkarsa ihtilâlin çelik 
iradesi ile ezileceklerdir, bu muhakkak. Ama dikkat etmek lâzımdır. Eski devirden, 
sakıtlar devrinden kalan bâzı tortular vardır bu memlekette. Arkadaşlar şunu itiraf 
etmelidir ki, bunların demagojik kuvvetleri, halk arasında menfi yolda yapacakları 
menfi prapaganda çok müthiş olabilir. Meselâ bir âmme hizmeti aksarsa bunlar 
yeraltı prapogandası yapabilirler. Yeni İnkılâp Hükümeti ilgilenmiyor diye köylüye 
propaganda yapabilirler.” Sözleriyle konuşmasını tamamladı.
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Ardından Kurucu Meclis üyesi Zamangil Cahit söz aldı, “Muhterem arkadaşlar, 
Bütçe Encümeninde ilgili bakanla il ve köy yolları üzerindeki pek dostane 
mücadelelerimizden sadece yaralı çıkmış bulunuyoruz. Aldığım teminat kâfi 
olmadığı için Bütçe Komisyonu raporunun altına bu ciheti işaret ederek huzurunuza 
gelmek hakkını mahfuz tuttum. Zaruretler malûm bende bir heyecan oluyorsa bu 
zaruretler karşısında duyduğum içindir. Her hangi bir şeyde artan kısım oluyora 
misal göstermelerini rica edeceğim. Evvelce il  ve köy yollarına yardım diye bütçede 
sarih bir bölüm vardı. Bu bölümün adı sonradan il ve köy yollarına yardım şeklinde 
tadil edilmiştir. Karşılığındaki ödenek ise ancak Bayındırlık Bakanlığının kendi 
uhdesinde bulunan Devlet yolları ile il ve köy yollarına yetecek kadardı. Bu suretle 
şimdiye kadar il ve köy yollarına bütçeden yapılmakta olan yardım ortadan kaldırılmış 
bulunuyor. Bu yardımın kaldırılmasını ta ücra köşelerde bulunan vatandaşlar bile 
göreceklerdir. Onlara izahat vermek mecburiyetindeyiz. Mümkün olduğu takdirde 
daha tatminkâr ve daha fazla bir şeyler götürmek mecburiyeti altındayız. Bayındırlık 
Bakanlığının teklifine, düşüncelerine nazaran bu sene için ancak düşünülebilecek 
miktar 45 milyon lira kadardır. Bu 45 milyon liralık yardım ödeneği bütçemizde 
yoktur. Bunu Bayındırlık Bakanlığının 135 milyon liralık yardım ödeneği içinden 
çıkarmak imkânından da mahrumuz. İl ve köy yollarının önemi hakkında bilgi 
vermeye çalışmak beyhude bir külfettir. Kendilerinin elinde büyük miktarda yol 
aleti ve makinaları vardır. Arkadaşımızın söylediğine göre 280 milyon liralık cihaz 
mevcuttur. Bu cihazlar bu haliyle kalırsa yerinde çürümeye mahkûm olacaktır. Bu 
iş bir plâna başlanırsa hem bu alet ve cihazın bakımı hem de büyük bir işçi sınıfının 
iş bulması mümkün olabilir. Aksi halde köy ve iller yolsuz kalacaktır. Bunlar hiçbir 
zaman sitem değildir. Hepimiz bundan üzüntü duyuyoruz. Fakat imkânlarımızı 
mümkünse sıklaştırarak buna çare bulalım diye bir teşebbüs yapmalıdır. Bunun 
sebebi şudur dediler. Arazi ve Bina Vergisine yapılmış olan zamlardan elde edilecek 
fazlanın, yani % 30 un illere verilmesi lâzımdır, bu % 30 lar kendi hesaplarına göre 
doksan milyon lira tutmaktadır. Muhtelif sıkıntıları da nazarı itibara alırsak illerin 
ellerine ancak yetmiş milyon lira kadar bir fazla para geçecektir. Maliyecilerimizin 
tatbik ettikleri vergi artış tahminlerine göre bu rakamı indirmek zarureti de vardır. Bu 
rakamın daha aşağı olduğunu da kabul etsek özel idarelerce bu iş yapılır mı, yapılmaz 
mı, memnun olurlar mı, olmazlar mı Onu bilmem. Biliyorsunuz özel idarelerimiz 
fakirdir, darlık içindedirler. Bu arada memur maaşlarını da vermek durumundadırlar. 
Elbette bu gibi zaruretler karşısında, üzerinde çok takıldığımız mefruşat, demirbaş, 
öteberi ve saire mevzularının yanında bir memur maaşları meselesi vardır. Şimdi 
durum böyle iken köy yollarına yapılacak yardım hususunda fiilî hiçbir teminat 
yok. Ancak Sayın Maliye Vekili ve Bayındırlık Vekili bu mevzuda müteyakkız 
davranacaklarını ifade ettiler, il ve köy yolları politika hayatımızın değişmez 
maddeleridir. Politika hayatımız dediğimiz zaman lütfen politikayı bu mânâda alalım. 
Ve bu vesileden istifade edersek politikanın itibarını iade etmek istiyorum. Politika 
bir müddetten beri menfur karşılanan bir mefhum haline gelmiştir. Herkes politika 
kelimesini duyduğu zaman bundan nefret ediyor. Doğrudur. Eğer politika milletin 
arzusuna rağmen her ne pahasına olursa olsun iktidara gelmenin yollarını gösteren, 
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iktidarda oturmanın yollarını gösteren sanatın adı ise hakikaten bu menfur bir şeydir 
ve böyle bir tatbikatı gördüğüm için de irkiliyorum. Fakat bir de bunu güzel mânâsiyle 
alalım; politika, Devleti idare etmek sanatıdır. Bu nokta üzerinde biraz daha ısrar 
ediyorum. Politika kelimesine böylece iadei itibar ettirdikten sonra yürüdüğümüz 
yolda bizleri takviye etmek için arz edeyim, işlerinizi bırakıp buraya gelmişsiniz. 
Evvelce siyasetle hiçbir ilginiz de olmasa Kurucu Meclis üyesi misiniz Millî Birlik 
üyesi misiniz o halde bir Devlet idare ediyorsunuz, politikanın tam içerisindesiniz. O 
halde halkımızın önem verdiği köy meselesinden lûtfen birbirimize yardım edelim. 
Evvelâ şunu isteriz; bu da bendenizce bakanların verdikleri söze bağlıdır. Ama sözlü 
değil. Umumi Muvazene Kanununun bir noktasında bu paralardan muayyen bir 
miktarı özel idarelerce muayyen miktarını şu işe kullanacağım diye bir şey söylemek 
yerinde olur. Bayındırlık Bakanı ile Maliye Bakanı bu hususta ne düşünüyorlar bizi 
aydınlatırlarsa memnun kalırız. Teşekkür ederim.” Diyerek görüşlerini ortaya koydu.

Bütçe hakkında Baltacıoğlu Zeki söz alarak, “Pek muhterem arkadaşlarım; 
tasarının komisyonda görüşülmesi sırasında hazır bulundum Orada pek kıymetli 
Maliye ve Bayındırlık Vekillerinin izahatlarını dinledim. Ancak biraz evvel 
konuşan Cahit Zamangil arkadaşımın temas ettiği notlarda ben de tatmin  edilmiş 
olmadığım için tasarının aleyhinde söz istemiş bulunuyorum.  Arkadaşlar; bu husus 
biraz evvel arız ve amîk izah edildi. Bu itibarla tekerrürlere düşmekten mümkün 
mertebe kaçınmaya çalışacağım. Muhterem arkadaşlar; 1961 yılı bütçesinin umumi 
manzarasına baktığımızda elimizi köyden çeker gibi bir intiba belirmektedir. Böyle bir 
intibaın vatan sathına yayılması neticelerini izah edeceğim. Ben şahsan bu neticeler 
üzerinde endişe duymaktayım. Bu endişe Maliye Bakanlığı bütçesi münasebetiyle 
arz ettiğim gibi yeni vergiler tahsilatının düşüklüğüne kadar gitmektedir. Arkadaşlar 
bugün Karayolları bütçesinde il ve köy yolları için ayrılmış bulunan 135 milyon 
liralık bir tahsisat ancak Karayolları İdaresinin bugün elinde bulundurduğu malzeme 
parklarının çalışır halde bulundurulması, personel masrafları ve 11 bin kilometre 
kadar tutan il yollarının yalnız bakımına bile kâfi değildir. Bir mütehassıs tarafından 
gönderilmiş bir liste var elimde bunun müfredatını okuyup vaktinizi almak istemem. 
Fakat kendisine itimadettiğim bu mütehassıs arkadaşın verdiği rakamlara göre il 
ve köy yolları için ayrılmış bulunan makina ve personel ihtiyacına aidolan paralar 
bütçeye konulmuş olmasına rağmen yine bir fazlalık vardır. Benden evvel konuşan 
arkadaşlarımın da izah ettikleri gibi Bina ve Arazi vergilerinden % 30 unu özel 
idarelere bıraktığımıza göre bundan 60-70 milyon civarında bir para temin edilecektir 
ki, bunlar da il ve köy yollarına tahsis edilecektir. Bu yüzden il ve köy yolları yapımı 
aksamamış olacaktır. Efendim, Bina ve Arazi tahsilatında her vilâyet aynı imkâna 
sahip değildir. Bu hususta bir misal vereceğim. Bu arada şunu da söylemek isterim 
ki, Sayın Kızıloğlu ben bunları söylerken belki kaşlarını çatacaktır. Bir misâl olarak 
memleketim olan Bolu’dan bahsedeceğim : Bolu vilâyetinin üçte ikisi ormanlık 
arazidir. Bu vilâyetin vergi nispeti Konya ve Adana’ya, nazaran çok azdır. Hele 
İstanbul’a nazaran hiç mesabesindedir. Yeni vergi artışları oldu, pek fakir ve ormanda 
yaşıyan köylü vatandaşlardan vergiler nasıl tahsil edilecektir? Ayrıca dün akşam kabul 
buyurulan bir kanunla memur ve ücretlilerin maaşlarına zam yapıldı. İdare yapılan 
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bu zammı nasıl karşılıyabilecektir? Bütün bunlar birbirine bağlı olan şeylerdir. Bu 
mevzu ile ilgili olarak Bütçe Komisyonunda yapılan müzakerelerde Sayın Maliye 
Vekilinden yapmış olduğum ricaya kendileri de hak verdiler. Bu sebeple 1 milyon 200 
bin liralık yapılmış olan tasarrufun böyle vilâyetlere tahsis edilmesini ve bu hususun 
bütçeye bir madde olarak ilâvesini teklif ettim. Fakat, teklifim kabul edilmedi. Bu 
1 milyon 200 bin lira başka yerlere sarf edilecekmiş. Böylece söylemek isterim ki, 
Maliye Vekilimiz Bina ve Arazi vergilerine yapılmış olan zamlar dolayısiyle hususî 
idarelere il ve köy yolları için tahsisat bulamıyacaklarını kabul etmiş oluyorlar. Bütün 
arkadaşlarımız aynı fikirde olmalarına rağmen bütçe geldiği gibi çıktı. Karayollarının 
köy ve il yollarını hususî idarelere terk etmesi doğru değildir. Bu itibarla aleyhte 
söz almıştım. Ancak, bilmem doğru ise salahiyetli bir arkadaşımız il ve köy yolları 
için yeni bir imkân hazırlanmakta olduğunu söylediler, bendeniz de sevindim. 
Haberin tahakkuk etmesini temenni ederim. Karayolları bütçesi münasebetiyle 
hatırıma gelen bir hususu kısaca arz edeceğim. Hepimizde yaygın bir kanaat vardır. 
Ben de o kanaati muhafaza ediyorum. Karayolları teşkilâtı muvaffak bir çalışma 
yapan teşkilâtlar arasındadır. Ancak Türkiye’nin Ankara - İstanbul yolu vardır. 
Bu yolun 1948 ilâ 1949 senelerinde inşasına başlanmıştır. 1961 yılma geldiğimiz 
halde bu yol hâlâ bitmemiştir. Bitirileceğini de şüphe ediyorum. Yapılan yolların 
bir kısmı tamire muhtaç bir haldedir. Sayın Bakanımız bu yolların tamir sebepleri 
hakkında bize izahat verebilirler, sebeplerini açıklıyabilirler mi? Karayollarının yurt 
sathında bir çalışmaya başlaması dolayısiyle yol şebekemizde ehemmiyetli olan ana 
şebekelerin diğerlerine nazaran ele alınarak biran evvel bitirilmesi hususunda gayret 
sarf edilmesini rica ediyorum.” Diyerek sözlerini tamamladı. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçe Komisyonu adına Sayın Avni Doğan söz alarak, 
“Muhterem arkadaşlar, Karayollarına bilhassa il ve köy yolları üzerinde gösterilmiş 
olan hassasiyete, aynı kuvvetle encümen de iştirak etmektedir. Bu mevzu ile ilgili 
olarak Maliye Vekilimizle uzun konuşmalardan sonra ve kendilerinin Hükümet olarak 
buldukları çare şu oldu : Mahallî idareler son Arazi ve Bina vergilerinden terk edilen 
% 30 un 45 milyon lira olarak tahmin edilen bu seneki köy yollarına tefrik edilecek 
kısmın Maliye Vekilinin Hazineden yardım yapılacağı teminatından ibarettir. Bunun 
dışında gerek Bayındırlık Bakanı arkadaşımız gerek Maliye Bakamı arkadaşımız 
meseleyi hassasiyetle ele almaları neticesinde Devletin bâzı varidat temini yolunda 
iki bakan arasında bir mutabakata varılmıştır. Maliye Vekili bu miktarı geçen akşam 
15 milyon olarak ifade etti; tabiî Bayındırlık Bakanı arkadaşımız bu sahada müspet 
bir karara varmışsa izah edeceklerdir. Mahallî idareler üzerinde Devlet ne kadar 
idarî vesayet hakkını kullanırsa kullansın bu köy yollarının tam olarak deruhde 
edebileceğinden bendeniz şüpheliyim. Bu itibarla sağlam bir esasa bağlanırsa, iyi 
bir netice elde etmek her zaman mümkündür. Tahmin ederim bu hususta mühendis 
arkadaşlarımız da konuşacaklardır. Arkadaşlar köy yollarına yardım faslı tamamen 
ihmal edilmiş gibi bir endîşeye kapılmamak için Sayın Vekilimizin izahat vermesini 
diler hepinizi hürmetle selâmlarım.” Dedi.
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Kurucu Meclis üyesi Nihat Sargınalp söz aldı, “Muhterem arkadaşlar: Bayındırlık 
işlerinde maalesef şimdiye kadar beklenilen bir seviyede rasyonel bir çalışmaya 
girilememiştir. Bunun politik, sebepleri üzerinde durmadan teknik sebeplerden bir 
kısmını kısaca ‘izah etmek ve bu sebeplerin bir an evvel giderilmesini temenni etmek 
istiyoruz. Evvelâ şu noktayı bir kere daha tespit etmek lâzımdır ki, bayındırlık işleri 
şahsa ve hissiyata tâbi olmıyan, her vasatta muayyen bir hesaba ve kitaba  dayanan 
işlerdir. Bir şahsa göre 2 kere 2 dört eder ve fakat diğer bir şahsa göre dörtten başka 
rakam eder denemezse, bayındırlık işleri de riyazi ve fizikî kanunlara tâbi olduğu 
için neticelerinin de başka başka yerlerde başka başka olmasına imkân yoktur. 
Elverir ki 2 ile diğer 2 yi çarpmak yani dört olmasını istediğimiz neticenin unsurlarını, 
yanlış ve noksan intihabetmiş olmamak lâzımdır. Bizim millet olarak çektiğimiz 
ıstırap bu noktadadır. Misal olarak arz edeyim: Bir bina yapmak istiyoruz, temelini 
açıyor, duvarını örüyor, demirlerini koyuyor, betonunu döküyoruz. Fakat bir de 
bakıyoruz ki henüz çatıya varmadan bina çöküyor. Bütün emekler ve masraflar heder 
oluyor. Buna sebep, binada kullandığımız malzemenin tahlilini yaptırmamış ve 
çimento veya diğer malzemenin istenen evsafta olmasını tesbit etmemiş olmamızdır. 
Demek ki bayındırlık işlerinin iyi netice vermesi için o işin bütün şartlarının tahakkuk 
etmesi şarttı. Bayındırlık Bakanlığının muhtacolduğu şartlardan zaman zaman 
mahrum kalmıştır. Bazan para bulunamamış, bazan teknik personel ki fayet etmemiş, 
bazan da ve en fenası teknik politik müdahaleler yapılmıştır. Her işe yeniden 
başlandığı bir zamanda bayındırlık hizmetlerine kâfi miktarda para ve eleman 
bulunamaması ıstırabının giderildişn hir devirde aşırı derecede partizan bir müdahale 
başlamış ve Bakanlığın çalışmaları tam semere verememiştir. tamamlanmamış veya 
yanlış yapılmış isler üzerinde, durmaktan ziyade nelerin yapılması ması lâzımgeldiği 
üzerinde durmayı daha faydalı buluyoruz. Bayındırlık Bakanlığı memleketin her 
tarafında çeşitli işler yapmaktadır. Bunların ya amele ve usta çalıştırarak emanet 
yoliyle veya mütaahhitlere vererek taahhüt yoluyla yaptırılmaktadır. Her ikisinde de 
Bakanlık vatandaşa para bakımından karşı karşıyadır. Amelesinden mütaahhidine 
kadar vatandaş emeğinin karşılığını tam ve zamanında almak ister. Bu da evvelâ iki 
tarafın aynı hak ve vecibelere sahibolmasiyle mümkündür. Bu sebeple Bakanlık, 
kifayetsiz kanunların ve tek taraflı mukavele ve şartnamelerin hukukî bağlantılarını 
derhal ıslattı etmelidir. İkincisi; günlük ve iğreti iş yapmak zihniyetinden uzaklaşıp 
sağlam ve köklü iş yapmayı şiar edinmelidir. Bunun için de her bölgeye uygun inşaat 
tiplerini tesbit etmeli ve meselâ Adana’da yapılan bir okul binasiyle Kars’ta yapılan 
bir okul binasının tipinden ebadına ve malzemesinin cinsinden şekline kadar iklim 
şartlarını karşılayacak prensip ve metodlar kabul etmelidir. Ve bilhassa işin çokluğu 
ve para yokluğu mazeretiyle üstünkörü iş yapmaktan, bir işi bitirmeden diğer bir işe 
başlayarak ikisinden de istifade edilemez durumda kalması neticesini verecek 
zihniyetten uzaklaşmasıdır. Üçüncüsü; inşaatların yapılış sırasında kontrol edilmesi 
ve yapılmakta olan bir hatâ veya yanlışlığı inşaat esnasmda önlemelidir. İş bittikten 
sonra inşaatın bünyesi içindeki bir hatayı düzeltmek imkânsız olmaktadır. 
Dördüncüsü; Bayındırlık Bakanlığı intizamlı ve her sene artan bir tempo ile inkişaf 
etmesi lâzımgelen hizmetlerin devamını temin edecek şartların bilhassa paranın 
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temininde, mutavaatkâr olmaktan ziyade cesaretle hareket etmelidir. Aksi takdirde 
kötü neticelerle karşılaşılacağı bedihidir. Bu konudaki misâli müsaadenizle biraz 
geniş tutacağım. İl ve köy yolları hakkındaki misâlimi izah edebilmek için birraz 
malûmat arz edeceğim. 1950 senesinin ikinci ayında yürürlüğe giren Karayolları 
Genel Müdürlüğü kanuniyle, yollar iki kategoriye ayrılmış, birisine Devlet yolları, 
diğerine il ve köy yolları denmiştir. Bu kanunla Devlet yollarını yapmak ve bakıma 
tâbi tutmak işi Karayolları Genel Müdürlüğüne, il ve köy yolları yapım ve bakımı da 
Bayındırlık Müdürlüklerine bırakılmıştır. Başlangıçta 23 bin kilometrelik Devlet 
yollarının 27 bin kilometre ve 150 bin kilometre köy yollarının yapımı 9 senelik bir 
programa bağlanmıştır. Devlet yollarının yapımı ve bakım masrafları genel bütçeden 
karşılanmaktadır. İl ve köy yollarının aynı cins masraflarının bir kısmı özel 
idarelerden bir kısmı yine genel bütçeden temin edilmektedir. 27 bin kilometre il ve 
150 bin kilometre köy yolu üzerinde verimli bir çalışmaya Bayındırlık müdürlüklerinin 
elemanları, makinalarını ve kanunî mevzuatı kifayet etmeyince, son yıllarda bâzı il 
yollarının yapım ve bakımı, Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle yapılması 
kararlaştırılmıştır. Bu şekilde Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle yapılan ve bakıma 
tâbi tutulan il yollarının uzunluğu (10 174) kilometredir. Karayolları Genel 
Müdürlüğü Bayındırlık Müdürlüklerine ait yaptığı bu işlerin parasını bütçede il ve 
köy yollarına ayrılan 781/70 fasıldaki paradan almaktadır. İl ve köy yollarının % 80 
ini yapmak zorunda olan Bayındırlık müdürlüklerinin teknik, kontrolünü ve 
yardımını yine Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki bir başkanlık eliyle 
yapmaktadır. Bu başkanlık il ve köy yollarının inşasını daha rasyonel bir çalışmaya 
tâbi tutmak için Bayındırlık müdürlüklerinde oldukça ehemmiyetli bir inşaat makina 
parkı meydana getirmiştir. Bu makinaların miktarı (2 561) adeddir. Makinaların 
tamir ve revizyonları için Bayındırlık müdürlüklerinde 40 tan fazla atelye kurulmuştur. 
Bu makinalarda ve atelyelerde daimî çalışan şoför, operatör, usta gibi personel 
miktarı (4 268) dir. Bunlara verilen senelik para miktarı ise (35 391 29’2) liradır. Bu 
makinalar, yeniden her sene 3 - 4 bin kilometre yol yapacak ve yapılan yolların 
bakımını temin edecek kudrettedirler. O halde mevcudolan bu makinalara her sene 
olduğu gibi bu sene de iş yaptırmak istiyorsak - ki bunun aksini düşünmek yani iş 
yaptırmayarak makinaları âtıl bırakmak kimsenin hatırından geçmez - evet eğer bu 
makinalara iş yaptırmak istiyorsak bunların senelik akar yakıtı için (42 826 260) 
çimento, demir, kereste gibi inşaat malzemesi için (23 450 000) lirayı ve yukarda 
bahsettiğimiz personel parası olan 35 küsur milyon lira ki ceman (101 667 555,96) 
lirayı ayırmak mecburiyetindeyiz. Şimdi bu maksatla bütçenin (781/70) fasıl ve 
maddesine konan paraya bakalım. Bu para (130) milyon lira olarak gözükmektedir. 
Halbuki bu 130 milyon liranın içinde, maddenin 1, 2, 3, 4 fıkralarındaki ceman (110) 
milyon lirası yukarda izah ettiğim sebeple Karayolları Genel Müdürlüğüne ve 
borçlara verilecektir. Geriye Bayındırlık Müdürlüklerine (20) milyon lira kalmaktadır. 
Bu paraya ilâveten Arazi ve Bina Vergisinin özel idarelere temin edeceği tahmin 
edilen (45) milyon lirayı da ilâve ettiğimiz takdirde bu sene bayındırlık müdürlüklerine 
il ve köy yollarının yapım ve bakımı için (65) milyon lira ayrılmış oluyor demektir. 
Evvelâ bu 45 milyon liranın, iş mevsimi olan yaz aylarında temin edileceğini 
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zannetmiyoruz. Saniyen özel idareler para bakımından çok fakirdirler. Hele küçük 
illerin memurlarına dahi verecek paraları yoktur. Bu (45) milyon liranın hepsini veya 
mühim bir kısmını bayındırlık müdürlüklerine vermeleri bu bakımdan mümkün 
değildir. Bu paranın hepsini verebileceklerini kabul etsek bile bayındırlık 
müdürlüklerinin ( 3 - 4 000) kilometre yeniden yol yapmasının ve evvelce yapılan 
(12 833) kilometrelik yolun bakımını sağlamasının imkânı yoktur. Bu takdirde 
bayındırlık müdürlükleri makinaların hemen hemen yarısını çalıştırmamak ve 
makina personelinin yarısını da işten çıkarmak durumuna düşeceklerdir. Boş kalan 
makinalarının iş gücü zayiatı yanında bunların paslanmasını ve işinden çıkarılan 
yevmiyeli personelin, İş Kanunu gereğince tazminatlarının verilmesini de hesaba 
katmak lâzımdır. Ne kaldı ki işinden çıkarılan personelin kendilerine iş buluncaya 
kadar aileleriyle çekecekleri ıstırap da ayrıca dikkati çekecek mahiyettedir. Diğer 
taraftan ileride bu makinaların çalıştırılmaları için para imkânı bulunursa yeniden 
personel yetiştirmek de güç olacaktır. Bakımı yapılamıyan yolların bozulmasından 
evvelce yapılan yolların ikmal edilemeyip hizmete girememelerinden ötürü husule 
gelen zararı da nazara almak lâzımdır. Görülüyor ki, Bayındırlık Bakanlığı işleri 
gittikçe artan bir enerji ve daimilik ister. Bir sene kâfi miktarda para tahsis edilir, 
makina parkları kurulur, atölyelere iş yerlerine ertesi sene para az verilir bu iş güçleri 
âtıl kalır ve zarara girilirse bu yer rasyonel çalışma değildir. Ve memleket menfaatine 
uygun olmasa gerektir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde de aynı misali köy 
içme sularında ve diğer işlerinde de almak mümkündür. Hattâ Karayolları Genel 
Müdürlüğünün diğer işlerinde yapı işlerinde, demiryolları inşaatında ve limanlarda 
da bu misalleri bol bol alabiliriz. Şimdi müsaade ederseniz sırası gelmişken mühim 
bir noktayı da burada işaret etmek isterim. Muhterem arkadaşlar; memleketimizde 
bir inşaat amelesi, ustası ve mütaahhidi zümreleri vardı. Bunlardan amele ve ustaların 
gibi mühim bir kısmı yazın inşaatlarda çalışır, kışın köylerine ve kasabalarına 
dönerek geçimlerini yazın aldıkları para ile temin etmeye çalışırlar. Bilhassa Doğu 
Karadeniz halkının geçimi hemen hemen bu şekildedir. İnkılâp dolayısiyle 1960 
yılında zaruri olarak işlerin mühim bir kısmı durmuş ve bu sebeple amele ve ustalar, 
her sene son baharda avdet ettikleri köylerine yaz başlarında, parasız olarak gitmek 
zorunda kalmışlardır. Bir seneye yakın zamanı çok güç şartlarla ailesiyle geçiren bu 
vatandaşlar 1961 yılının iş mevsiminde mutlaka çalışmak ve para kazanmak 
zorundadırlar. Parasız geçen bir senelik müddet zarfında esnaf ve tüccara da 
borçlanmışlardır. Bunları da ödemek mecburiyetindedirler. Hal böyle olunca 1961 
yılının bol bir iş yılı olması zaruridir. Hem öyle bir bol iş yılı ki, bu işler mahdut 
insanın çalışacağı makinalı işlerden ziyade memleketin her tarafında ve köylünün 
yapabileceği yani para kazanabileceği işlerden olmalıdır. Bu da en iyi bir şekilde 
okulu, köy suyu, köy yolu inşaatlarıdır. Köy okulu inşaatlarının bu sene tatminkâr 
olacağı anlaşılıyor, fakat bu da kâfi değildir. Köy yolu, köy suları inşaatlarının da 
yapılması lâzımdır. Bu işlerin yapılmaması halinde bu gibi vatandaşların ve 
ailelerinin yaşama kudretlerinin tükeneceğine dikkatinizi çekmek isterim. Asıl 
mesele buradadır. Şimdi müsaade buyurursanız tafsilâta girmeden bayındırlık 
işlerimizde bâzı esaslı noktalara daha temas edeceğim. Bayındırlık Bakanlığı 
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bilhassa karayol, demiryol, liman hattâ bina işlerinde memleketin ihtiyacını göz 
önünde tutarak bunları ehemmiyet sırasına koyması ve koordine etmesi lâzımdır. 
Meselâ demiryollarını ele alalım. Haritaya bakılırsa 7 bin küsur kilometrelik 
demiryol şebekemizin hiçte iktisadî bir şebeke olmadığı görülür. Meselâ: Sulucak - 
Tosya - Amasya arasında yapılacak bir demiryolu Ankara - Samsun yolunu 350 
kilometre ve Karabük’e nakledilen Divriği demir cevherinin yolunu 120 kilometre 
kısaltacaktır. .Sağlıyacağı kâr ve zaman dikkati çekecek kadar büyüktür. Bu gibi 
misalleri çoğaltmak mümkündür. Vaktin darlığı yüzünden temas etmiyoruz. 
öteyandan Karayolları şebekesi de kifayetsizdir. Evvelâ ehemmiyetle bir noktayı 
işaret edeceğim. Kanaatimce bir memlekette yapılacak aynı iş ve meselâ yol 
inşaatının iki ayrı Devlet teşkilâtiyle yapılması bilhassa bizim memleket için yanlıştır. 
Ve çok zararlıdır. Yolları, Devlet ve il yolları diye ikiye ayırıyoruz. Devlet yollarını, 
imkânları oldukça mevcut bir teşekküle yani Karayolları Genel Müdürlüğüne 
bırakıyoruz. İl yollarını bin bir zammet içinde bulunan özel idarelere bırakıyoruz. 
Gerek teknik bakımdan gerek idarî bakımdan bu doğru olmasa gerektir. Memleket 
yollarının inşaatının ve bakımının tek bir elde yani Karayolları Genel Müdürlüğünde 
toplanma zamanı gelmiştir. Hattâ geçmiştir de. Diğer taraftan 12 sene evvel yapılan 
karayol şebekesi de bugün kifayetsiz durumdadır. Bu yol şebekesini yeniden gözden 
geçirmek ve tesbitinde yalnız Bayındırlık Bakanlığının değil bilhassa Millî Savunma, 
Ulaştırma ve diğer bakanlıkların mütalâalarını almak ve bilhassa Plânlama Dairesinin 
görüşlerini nazara almak zaruridir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işlerine de kısa 
bir göz atmak istiyoruz. Bu genel müdürlüğe ayrılan para da katiyen yetmiyecektir. 
Genel Müdürlüğün hizmetlerinin memleket için ne kadar faydalı olduğunu söylemeye 
hacet yoktur. Bu genel Müdürlük de başladığı işleri bitirmeye ve yaptıklarını idame 
ettirmeye mecburdur. Halbuki bu seneki paranın bu iki ciheti de temin etmekten 
uzak olduğu işaret etmek isteriz. Aşağıdaki bâzı rakamlar bu görüşümüze sebeb 
olmaktadırlar. Meselâ 1. 2. 3. 4. 5. 6. İstimlâk için Büyük su işleri için Mevcutların 
ıslahı için Münferit su işleri İşletme ve bakım için Köy içme suları 95 259 5 60 36 
85 540 684 milyon lâzımken 55 milyon ayrılmış 219 » » hiç verilmemiş 30 milyon 
ayrılmış 15 » 25 »  344 159 (Geçen sene 129 milyonken kesilmiş 54 milyon kalmış.) 
Görülüyor ki ceman birkaç kalem işe 540 milyon lâzımken 344 milyon yani 196 
milyon lira noksan tahsis yapılmıştır. DSİ Genel Müdürlüğü, yatırım bütçesi olan 
(542) milyon lira ile teşkilâtını ayakta tutabilirse büyük bir muvaffakiyettir. Köy 
sularından yukarda bir nebze bahsetmiştim. Şu malûmatı da ilâve etmek yerinde 
olacaktır. Halen (28 398) köyde içme suyu yoktur. (20) senelik bir programla bütün 
köylere içme suyu getirilebilir. Bunun için de her sene takriben (200 milyon liraya 
ihtiyaç vardır. Halbuki bu sene (125) milyon lira ayrılmıştır. Gelecek senelerde de bu 
seneki gibi kifayetsiz tahsisat konursa köylerimizin içme suyuna kavuşmaları için 
150 - 200 sene beklememiz icabedecektir. Bayındırlık işlerinin ve bilhassa ilçe ve 
köy yolları ve köy içme sularının bu sene çok kısır şekilde ele alınmasının psikolojik 
tesirini, tahmin ederim ki, diğer arkadaşlar ele alacaklardır. Ben yalnız bu noktayı 
işaret etmekle sözlerimi bitireceğim. Kanaatimce Bayındırlık Bakanlığına ayrılan 
tahsisatın kifayetsizliği daha ilk aylarda kendisini gösterecek ve belki de sayın 
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Maliye Bakanlığı ilk dört ay sonunda yapacağı bütçe kontrolunda bu acı hakikatle 
yüz yüze gelerek ve Bayındırlık Bakanlığının tahsisatına ilâve çarelerini kendisi 
arıyacaktır. Sözlerimi bitirirken cansipârane çalıştıklarına şahidolduğum 
meslektaşlarıma şükran ve muvaffakiyet dileklerimi sunarım.” Diyerek ayrıntılara 
değinen eleştiri ve önerilerde bulundu.

Maliye Bakanı Kemal Kurdaş konu üzerine söz aldı, “Muhterem arkadaşlar, 
müzakeresi yapılmakta olan Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin sadece bir noktası 
hakkında kıymetli vakitlerinizi alacağım. O da, Devletin yol plânı dışında kalan ve 
özel idarelerin geliri ile, vilâyetlerin Nafıa teşkilatlarınca yapmaları düşünülen il 
ve köy yollarına Devlet bütçesinden yapılmakta olan yardım mevzuudur. Bu yılki 
bütçede, bidayette bu mevzu için bir tahsis yapılmamıştı. Sebebi şu. Bina ve Arazi 
vergilerinde derpiş edilen artıştır. Bina ve Arazi vergilerinden alınan paralar özel 
idarelerce toplanacak, bunun % 30 u il ve köy yollarına sarf edilmek üzere vilâyet 
emrine verilecektir. % 30 ların yıllık portesi 90 milyon lira tahmin edilmektedir. 
Umumî bütçeden yapılan yardımla birlikte 103 milyon liraya yükselen bu tahsisatın 
vilâyetin il ve köy yollarının hususi bir yardıma ihtiyacı olacağı düşünülmemişti. 
Bütçenin, Bütçe Komisyonunda tetkiki sırasında, bir hususi cihet Hükümetin dikkat 
nazarına sunuldu. O da bir kısım vilâyetlerin Bina ve Arazi vergilerinden çok istifade 
etmelerine mukabil, bir kısım vilâyetlerin imkânsızlığı yüzünden, bu vergiden 
fazla bir gelir sağlıyamıyacağı düşünülmüş, çok vergi geliri olan illerin müşkülâta 
uğramayacakları göz önüne alınmıştır. Fakat bâzı vilâyetlerin geçen yıl ölçüsünde 
halen devam eden müşkülâtın çekebileceği noktası oldu. Bilhassa Hükümetçe ziraati 
cüzi olan vilâyetler için mevzuubahsolan bu müşkülâtı yenmek için Hükümetiniz 
bir tedbir düşünmek mecburiyetini hissetti. Dün akşamki konuşmamda da ifade 
ettiğim gibi Hükümetiniz bu mevzuda bütçede muvazeneyi katiyen bozmıyacak 
bir ufak imkânın meydana gelmesini temin etmiş bulunuyor. Bu da vergi  cezaları, 
teehhür zamları gibi cezalardan normal olarak bütçede yapılması derpiş edilen 20  
milyon liralık tahsilatın bugün getirilen bir  kanunla bu yıl 15 milyon civarında 
bir artış göstereceğinin temin edilmiş olmasıdır. Bu cezaların beş yılda beş eşit 
taksitte ödenmesi  kabul edilmektedir. Bunun yanında Hükümetiniz mükellef 
vatandaşlarımıza diğer bir imkân daha vermektedir. Bu da vatandaşlarımız  birinci 
taksiti beklemeden malî yılın ilk dört ayında cezalarının % 30 unu öderse geri kalan 
% 70 ini sildirmek imkânı verilmektedir. 8 ayda % 40 ını öderse geri kalan % 60 
ı terkin edilecektedir. Bu böyle kabul edilmekle vergi mükellefi vatandaşlara söz 
konusu cezalardan ufak bir fedakârlıkla kurtulmaları imkânları bahsedilmektedir. Bu 
imkândan birçok vatandaşların  istifade edeceklerini tahmin ediyorum. Bu yoldan 
elde edilecek paraların il ve köy yollarına verilmesi için özel idarelere tahsis edilmek 
üzere Karayolları Bütçesine konulmasını teklif ediyoruz. Vilâyetlere makina 
parkları sağlıyacak bir kanun tasarısının zannediyorum yarın Maliye ve Bütçe 
komisyonlarından geçtikten sonra Yüksek Heyetinize gelmesi mümkün olacaktır. 
Bu şekilde 15 milyon liralık bir artış olacağı derpiş etmiş bulunuyoruz, işte bu artış 
tutarını Karayollarına ilâve edeceğiz. Zannediyorum ki, sizler de böyle bir tahsisat 
fazlası olabileceğine kanaat getiriyorsunuz.”
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Kurucu Meclis üyesi İmadettin Elmas söz alarak, “Benden önce konuşan 
meslekdaşlarım ve Sayın Nihat Sargınalp’ın konuşmasının başında söylediği sözleri 
alarak ben de söze başlıyacağım. Dediler ki, «Evvelâ kendi bünyemiz içinde bir 
revizyon yapmamız lâzımdır.» Ben de, başka bir yönden meseleyi ele alacağım, konu 
üzerinde duracağım. Arkadaşlar, hepinizin malûmudur ki, mühendisleri yetiştiren 
mekteplerde ayrı ayrı kollar vardır. Yol kolu, demiryolları kolu, su kolu, yapı kolu, 
ve sair. Bayındırlık Bakanlığında veya diğer bakanlıkların inşaat dairelerinde hiçbir 
zaman bir mühendise, işe alırken, hangi şubeden mezun oldun, diye sorulmaz. Bende 
müracaat ettim, bana da sormadılar. Su kolunu bitiren bir arkadaş karayollarına 
müracaat eder, alınır. İhtisası su bölümü olduğu halde, Karayollarında çalışır, gider. 
Aradan bir sene iki sene geçer. Ondan sonra yapı işleri dairesinde daha yüksek 
yevmiye bulur, buraya geçer. Burada da ihtisası olmadığı halde senelerce çalışır. 
Binaenaleyh, evvelâ biz kendi bünyemizde mutlaka bir revizyona tâbi tutmamız, 
bir esas koymamız şarttır. Ve bunun için de ben evvelâ doğrudan doğruya bizim 
meslekimizle direkt olarak ilgili olan Bayındırlık Bakanlığının bu yola girmesini ve 
Bakanımızın bu yolda teminat vermesini rica ve arzu ederim. Arkadaşlarım; bunu 
bu şekilde izah ederken ben bir noktaya temas edeceğim; aynı kolda olanlar dahi 
yine ayrı ayrı ihtisası icabettiren tâli kollara ayrılır. Meselâ, yapılar dedim. Normal 
bir bina vardır. Tiyatro binası var, sinema binası var, hastane binası var; PTT binası 
var, bunların hepsinin ayrı ayrı hususiyeti var. Yapı bölümünden mezun bir arkadaş, 
mühendis arkadaş PTT İdaresinin inşaat dairesine girmişse, Devletin her dairesinde 
o sene mezun olan arkadaşlar için yevmiye ve ücretler ayrı ise PTT de çalışırken 
idarenin bütün hususiyetini öğrenerek ihtisasını bu yolda derinleştirir. Ama, dediğim 
gibi ücretler ayrı olursa. İkinci bir nokta; yine ihtisasla ilgili; birçok bakanlıklarda 
ve teknik ihtisası gerektiren daireler, makamlar, kadrolar vardır. Fakat sakıt iktidar 
zamanında politik sebeplerle bu yerlere tekniğin gerektirdiği formasyondan çok 
uzak kimseler gelmiş, oturtulmuştur. Bunlar halen de buralarda vardır. Bu yerlere, 
bu teknik makamlara o teknik makamın gerektirdiği formasyonu haiz mühendis 
arkadaşların gelmesi şarttır. Millî İnkılâp Hükümeti, bu memleketin kalkınmasında 
ihtisasa büyük önem ve değer vermek suretiyle, ilim ve ihtisası ön plânda mütalâa 
etmek suretiyle ancak bu şekilde bir kalkınmayı ana prensip olarak kabul ettiğine 
göre bu işin mutlaka düzenlenmesi şarttır. Bunun için de benim Hükümetten yalnız 
Bayındırlık Bakanlığından değil, istirhamım bu durumda bulunan müesseselerin 
ayıklanması ve ilgili yerlere gerekli teknik elemanların getirilmesinden ibarettir. 
Üçüncü nokta. Arkadaşlar, bizde maliyetler yüksek olur. Bunun birçok sebepleri 
vardır. Bir tanesi, etüd proje hazırlanırken lüzumlu dikkat sarf edilmez, ehemmiyet 
verilmez, masraftan kaçınılır, hakikî maliyet bulunmaz. Alelacele, politik sebeplerle 
bir keşif hazırlanır, 500 bin liraya keşfi yapılır, ihaleye çıkarılır, 5 milyon  liraya 
bitirilir. Bu yüzden maliyetler tenkid edilir. Ama, bunun sebebi muhteliftir. İkinci 
bir sebep de var. Antidemokratik kanunlar meyanmda sayılması mümkün olan ve 
mutlaka düzeltilmesi lâzımgelen, Muhasebei Umumiye Kanunu, ile, 2490 sayılı 
İhale Kanunu, mukavelelere eklenen tip mukavele ve Nafıa şartnameleri. Bunlar 
teker teker elden geçirilmesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi gerekli olan mevzuattır. 
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Meselâ bir mütaahhide iş ihale edilir. Mütaahhide demir, çimento ve sair ihtiyaçları 
zamanında tahsis edilmez. Üç sene, beş sene iş gecikir. Mütaahhidin bir hakkı vardır, 
o da müddeti  uzatma hakkı. Fiyat farkı istemeye hakkı yoktur. Bu takdirde mütaahhit 
ne yapacak? Fiyatlar 5 misli artsa bile, fiyat farkı istemiyecek. Bu teşkilâtta kontrol 
mühendisi olarak, mütaahhit olarak çalıştım, bilirim. Mütaahhit zararını kapatmak 
için başka çareler düşünür. İdareyi ikna eder, binanın dışına yapacağı B T B (betebe) 
den vazgeçer, daha ucuz bir malzeme ile sıvayı yapar, zarardan korunur. Ondan 
sonra da karar alır. BTB fiyatı rengine göre yüz lira ile üç yüz lira arasında değişir. 
Üç yüz liralık rengi kabul ettirmişse bin metre kare dış sıvası olan ufak bir bina da 
üç yüz liradan 300 bin lira fiyat artar, işte fiyatların artmasına sebebolan unsurlardan 
en mühimmi budur. Ama ihale dosyasına ekli şartnameleri demokratik bir şekilde 
düzeltir, mütaahhidine idarenin yarattığı sebeplerden dolayı işini geciktirirsek temdidi 
müddet vermekle beraber fiyatlarda fark olmuşsa ve bu farkı ona tanırsak üstelik 
millî bünyemizi kemiren lüks ve süsten vazgeçip sadeliğe rücu edersek fiyatların 
yükselmesi önlenmiş olur zannederim. Köy ve il yollarına gelince; arkadaşlarım; 
Sayın Maliye Vekilimiz der ki, Devlet bütçelerine koyduğumuz tahsisatla biz köylüye 
bâzı hizmetleri götürüyoruz ve onlara hizmet ediyoruz, diyorlar. Sağlık hizmeti, 
eğitim hizmeti, ziraî sahada yardım hizmeti bunların hepsi evvelâ yol dâvasının 
halline bağlıdır. Bu hizmetleri köylüye götürmek için evvelâ yolunun yapılmış 
olması şarttır arkadaşlar. Bir köyde Ziraat Vekâletinin yardımı ile ziraî istihsal arttı, 
fakat yolu yoksa bu köyün buradaki fazla istihsali pazara ne ile getirecek ne ile 
ulaştıracağız arkadaşlar? Bunun için mutlaka evvelâ köyün yolunun yapılmasının 
şart olduğu kanaatindeyim. Muhterem arkadaşlarım köy ve il yolları için bütçeye 
mutlaka para konulması hususunda mühim bir sebep daha var; Aşağı - yukarı 250 
ilâ 300 milyon liralık park mevcuttur. Bunlara bu kadar para yatırılmıştır. Üstelik 30 
ilden fazla merkezde de atelyeler kurulmuştur. Bütün bu yatırımlar yapılmış hazır 
kuvvet halinde bulunmaktadır. Bu potansiyele biz bütçede para ayırmazsak bütün 
bunlar bir yere hapsedilmiş, terk edilmiş durumda kalacaklardır. Bu bakımdan, bu 
millî menfaat karşısında Karayollarına Sayın Maliye Bakanımızın buyurdukları gibi 
15 milyon lira değil asgari 40 - 45 milyon lira ayırmak, yatırmak kabildir. Sayın 
Bakanımızdan Allah rızası için rica ederim, bu 15 milyonu 40 - 45 milyona çıkarsınlar. 
9 milyarlık bir bütçede bu rakamın lâfı olmaz. Kendi tâbirleri ile söylüyorum, 460 
milyon liranın 8 milyarlık bir bütçe içinde, lâfı olmaz, diye buyurdular. 450 - 460 
milyonun lâfı olmaz da, 45 milyonun hiç lâfı olur mu? Arkadaşlar, bir noktaya daha 
temas edeceğim. Köy içme suları için 1960 senesinde 129 milyon lira ayrılmıştı. 
Bu sene 25 milyon lira ayrılmış, Devlet bütçesinden. 1960 ile 1961 in farla nakıs 
olarak 104 milyon lira. 1961 bütçesi 1960 bütçesine nazaran 344 milyon lira eksik, 
köy yolları ve içme suları için geçen yıl ayrılan paraya nazaran. Şimdi, bu 344 
milyonliranın 244 milyon lirası malzemeye sarf edilir, hiç olmazsa 100 milyon 
lirası, bu işlerde çalışacak köylünün cebine, emeği karşılığında girerdi. Köylü şimdi 
bundan mahrumdur. Bu dâvayı bugün 25 milyon lira ile halle çalışıyoruz. Bugünkü 
Millî İnkılâp ruhuna karşı bu hareket bence bir cinayettir. Arkadaşlar, sözlerimi şu 
şekilde bitirmek istiyorum. Sayın Maliye Bakanı, «bütçe konuşmalarında bütün 
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arkadaşlar müttefikan sözlerinin sonunda, ancak, kelimesini kullanıyorlar.» diyor. 
Bu söze takılıyor. O ancak, kelimesinden şikâyetçi, ben de, gayet samimî olarak 
ifade edeyim ki, Sayın Maliye Bakanının, «üzerinde hassasiyetle duruyoruz.» 
cümlesinden şikâyetçiyim. Ben köylüye, vatandaşa, «Hükümet bu mesele üzerinde 
hassasiyetle duruyor.» diyebilir miyim, dersem onları ikna edebilir miyim? Sözün 
kısası, şu 45 milyon lirayı halledelim, arkadaşlar” diyerek sözlerini tamamladı.

 Kurucu Meclis üyesi Rifat Çini söz alarak, “Sayın Bakan Bütçe Komisyonundaki 
konuşmalarında şöyle ifade ettiler; bütçe tanzimlerinde ihtiyaçtan fazla talep 
teamül haline gelmiştir. Her rakam en samimî şekilde takdim edilmiştir. Eğer 
bütçe görüşmelerini vekâletlerin imtihanı olarak kabul edersek vekilimiz kusura 
bakmasınlar profesör olmasına rağmen sınıfta kalır. Karayollarının 61 inci kanun 
tasarısında umumi indirme 67 636 160 liradır. Bunun yalnız bir kalemle vilâyet 
ve köy yolları yapımı kaleminde 95 506 160 liralık bir eksilme vardır. Demek 
ki, Karayollarında en az nazarı itibara alınacak nokta il ve köy yollarıdır. Teknik 
bakımdan muhterem arkadaşımız Nihat Bey çok güzel ifade ettiler. Ben yalnız illerin 
ve hususi muhasebelerin durumlarını rakamlarla izah edeceğim. 1960 da hususi 
muhasebeler köy yolları için para ayırıyor. Hangi vilâyetlere ne kadar ayırmışlar; 
merak ettim; Karayollarına gittim, bâzı rakamlar aldım, onları arz ediyorum; 
Hakkari 13 980 ayırmış, Karayollarına yardım olarak 700 bin almış. Adıyaman 30 
346 ayırmış, Karayollarına yardım olarak 500 bin almış. Kütahya 112 878 ayırmış, 
Karayollarına yardım olarak 600 bin almış. Manisa 189 924 ayırmış, Karayollarına 
yardım 700 bin almış. Demek ki Hususi Muhasebeden kendilerine ayrılan paralar 
189 924 lira ayırmış, 800 bin lira alınmıştır. Demek ki Hususi Muhasebeden yapılan 
yardımlara göre çok fazladır bu. Şimdi, Bina ve Arazi vergilerinden vilâyetler için 
% 30 uda göze alırsak; bunlardan faraza Hakkâri’ye 53 900 lira ayrılabilir daha 
fazlasına ben imkân görmüyorum. Hakkâri vilâyeti içinde yollara 700 bin lira 
ayrıldığına göre aradaki fark nereden bulunacaktır? Buna mukabil bâzı vilâyetler 
fazla para temin edecektir. Arada bir fark vardır. Şu halde fazla para temin eden 
vilâyetlerin az para temin eden vilâyetlere yardım etmeleri düşünülebilir. Bunun 
için belki bir fon bulunabilip il ve köy yollarına çok az para düşecektir, arkadaşlar. 
Vilâyetler bütçelerinde İlköğretim Kanunu gereğince % 20, Halk Bankasına Ziraat 
Bankasına, İller Bankasına, Emekli Sandığına, İşçi Sigortalarına, sivil savunma 
hizmetlerine % 30, memur ve ücretlilerine tahminen % 20 ayrılır. Buna ilâveten bâzı 
giderleri de olacaktır, elbette bu vilâyetlerin. Geriye ne kalıyor, arkadaşlar? Eğer 
biz vilâyetlere, il ve köy yolları için tahsisat ayırmışsak, yeteri kadar ayırmazsak, 
emin olun, oradaki makina personeline, 1 150 ye yakın teknik elemandan aldığım 
mektuplardan anladığıma göre, yol verilecektir. Bu mevzu için 50 milyon lira 
ayırmak lâzımgelir. Bu teknik elemanla birlikte çalışan, 4268 eleman da dağıtılmış 
olacaktır. Üstelik bir de, revizyon komisyonu vergilerde indirmeyi kabul ederse, 
Bina ve Arazi vergilerindeki nispet indirilirse, Karayollarına beş para verilemez; bu 
da şayanı teemmüldür. Muhterem arkadaşlar, prensip doğrudur. Ama,  vilâyetlerin 
hakiki ihtiyaçlarını karşılıyacak gelir temin edildikten sonra bu yola gidilmesi 
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şarttır. Bunun çin, Millî İnkılâp Hükümetinin bu sene içinde 60 milyon liranın 
teminini sağlıyacak  bir kanunu behemehal getirmelerini bilhassa rica ediyorum, 
hürmetlerimle.” Şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Kurucu Meclis üyesi Enver Kırker söz aldı,  “Muhterem arkadaşlar. Bendeniz 
aleyhte konuşmak için söz almış idim. Fakat şayanı şükrandır ki, Kurucu Meclis, 
Bütçe Komisyonu Hükümetle beraber ahenkli ve faydalı çalışmaları neticesinde 
tahassul eden iki noktayı memnuniyet bahş buluyorum. Geçen bütçelerden birisinde 
ve çok yerinde olarak artırma yapıldı, er ve erbaşlar için 15 milyon lira artırma talebini 
Maliye Vekilimiz tasviple karşıladı. Bugün ikinci bir 15 milyon lira temini hususu 
huzurunuza getirilmiş bulunuyor. Demek ki, meseleler enine boyuna konuşulursa 
Yüksek Meclis mutlak surette çaresini buluyor. Bendeniz şahsî kanaatime göre il ve 
köy yollarına, bir talihsizliği olarak az tahsisat konmasının sebebi, mazinin akışına 
tebaan herkesin kafasına yerleştirdiği kötü hislerin neticesi olsa gerektir. 1959 
senesinde 370 milyon lira, 1960 da 325 milyon lira ve 1961 de ise 130 milyon lira, 45 
milyon lira daha ilâve ettiğimiz takdirde 170 milyon lira gösterilmesi keyfiyeti, 1959 
senesinde 370 milyon liralık tahsisatın konması daha ziyade seçim ve rey avcılığı için 
konmuş bir tahsisat olduğu, bugün ise böyle bir politik sebeb olmadığından daha az bir 
rakam konmasına sebebolduğu anlaşılmaktadır. Biz bu ciheti Bütçe Komisyonunda 
dinledik. Alâkalılardan izahat aldık. 370 milyon lira sarf edildiği halde az geldiği fakat 
bütün köy yollarını yapıyormuş gibi parayı serpince israf olacağı ifade edildi. Bu 
sene il ve köy yolları için 185 milyona mutabakat hâsıl olmuştur. Ancak 45 milyonun 
özel idarelerden geleceği için bunun tahsil edilip edilemiyeceği meselesi vardır. Bu 
hususu yetkili özel idare müdürü bir arkadaşa sordum. Bu arkadaşın beyanına göre 
700 bin lira geçen sene yardım almış olan bir özel idare. 50 - 60 milyon arasında 
tahsilat yapması, Sayın Maliye Vekili 90 milyon diyor ama bunun 90 milyon olarak 
nasıl çıkacağını bilmiyorum. Detaylarını vermediğine göre bu hususta fazla bir 
şey söyliyemiyeceğim. Bu 45 milyonun % 20 sini vilâyete taksim edileceği zaman 
bu sene bir tamimle Dahiliye Vekâleti arazi tahriri ve masrafı yapmaya mecbur 
kalacaktır. % 20 sini de tahmin esasına dayanan bu verginin tahsilinde bir aldanmaya 
ayırmıştır, özel idare 1936 - 1942 tahriri tahminî tahrirdir. Ekserisi hakikî lâkaplar 
üzerine yazılmamış vatandaşlar üzerine yazılmıştır. Vergi tahsilâtına gidildiğinde 
babasının- anasının ismi bulunabilir. Bu şartlar muvacehesinde vergi yüzde yirmi 
tahmin miktarından aşağı tahsil edilecektir. Bütçe Komisyonu raporuna göre yüzde 
otuz olarak ayrılmış özel idareye vergiden intikal eden kısım; umumi gelirin yüzde 
yirmisi Millî Eğitime ayrılmış oluyor. Bu da fasıllarda gösterilmiştir. Cibayet 
masrafı, belediye hissesi ve maaşlara yapılan zamlardan ayrılacak % 30 lar yüz ile 
nispet edildiğinde yüzde on gibi Arazi  Vergisi tahsilatı yapılacaktır. Bu da ne tahsil 
edilecektir, malûm değil. Ve bu sistemin buraya her hangi bir propaganda maksadı 
ile konulacağı neticesine varılacağını tahmin etmem. Geçen sene 225 milyon bu 
sefer 130 milyon. On milyon özel idareden gelecek miktar nazarı itibara alınırsa 140 
milyon olacaktır. Muhterem arkadaşlar, ifadeye göre 101 milyon 667 bin lira köy 
yollarına sarf edilecektir. Bununla 150 bin kilometre köy yolları, 23 bin kilometre 
il yollarının bu şekilde yapılmış olacağı kanaati vardır ki, bu hesaba göre ancak 200 
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sene sonra yapılacağı anlaşılmaktadır. Binaenleyh zarurî bir ihtiyacın ifadesi olan 
tahsisattan kısıntı yapıldığı aşikârdır. Köylünün, şehirlinin arazisinden vergi alınırken 
buna muvazi olarak köylünün âmme hizmetinin ayağına gelmesini beklemesi kadar 
tabiî bir şey olmaz. Köylü de her şeyin kendisine geldiğini görmesini ister. Muhterem 
arkadaşlar. Köy yollarının yapılmasını yalnız rey avcılığı ile mülâhaza etmemek 
lâzımdır. Bugün köyler dernekler kurmakta ve köylerine yolun gelmesi zaruretini 
anlamış bulunmaktadır. Şimdi bu vaziyette kurumları dernekler dağılacak ve umumî 
hayatta bir işsizlik belirecektir. Yine şayanı şükrandır ki, Millî Eğitim seferberliği 
için bu sene bütçesiyle büyük mikyasta tahsisat verilmiştir, öğrendiğimize göre köy 
okulları inşaatı, yolu olmıyan köylerde % 35 fazlasına mal oluyormuş. Bu hakikat 
karşısında, Millî Eğitim dâvasına inanmış insanlar isek okulları % 35 daha aşağı 
yaptırmak ve aynı zamanda köylerimizi yola kavuşturmak suretiyle hakikî neticeye 
varmak zarureti vardır. Karayollarına uğradığım zaman Ahmet Vefik Paşanın 
«Varamadığın yer senin değildir. » sözünü muhtevi levhayı görürüm. Türkiye’mizin 
her köyüne varmak mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Diğer taraftan yine köy içme 
suları hakkındaki tahsisatı çok az bulmaktayız. Ama bu dâva o kadar büyüktür ki, 
bütün içme suları için her sene bütçeye 200 milyon lira konursa ancak 80 yılda 
tamamlanabilecektir. Fakat şu muhakkaktır ki, medenî bir camianın en asgarî ihtiyacı 
olan su ve yola kavuşması hepimizin umdesi olduğuna şüphem yoktur. Devlet 
Su İşleri Bölge şefliklerinin bâzı memleketlerden nakledilmek istendiği hakkında 
söylentiler duyuyoruz ve muhtelif yerlerden mektuplar almaktayız. Bu endişeyi 
mucip bir şeydir. Böyle bir şey olmıyacağım ümidederim. Ve Sayın Bakanımızdan 
da bu hususta malûmat rica ederim. Muhterem arkadaşlarım, bütçemizin durumunu 
biliyorum. Bunları bir tenkid olarak değil hepinizin kalbî temennisi olarak arz ettim. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Daha sonra kürsüye bakanlığı adına eleştirileri cevaplandırmak üzere Bayındırlık 
Bakanı Mukbil Gökdoğan geldi, “Sayın Başkanım, Sayın üyeler. Bayındırlık 
Bakanlığının 1961 malî yılı bütçesi için söz almış ve kıymetli fikirlerini beyan 
etmiş olan arkadaşlarımıza bilhassa teşekkürlerimi arz ederim. Arkadaşlarımızın 
konuşmalarının merkezi sıkleti, bütçemizin Karayolları ve bilhassa köy ve il yollarına, 
ve bilhassa köy yolları yardım fasılları üzerinde birikmiş olduğunu görmekteyiz. 
Köy yolları 442 sayılı Kanuna göre tatbik edilmekte ve aynı zamanda 5539 sayılı 
Karayolları Kanununda, muhtelif arkadaşlarımızın beyan ettikleri gibi Karayolları 
5539 sayılı Kanunun bu mevzuda sarih hükümleri vardır. Şimdiye kadar tatbik 
edilmekte olan usul, doğrudan doğruya valinin, yahut idare mesuliyetini üzerinde 
bulunduran idare âmirleri, Bakanın, Karayolları Umum Müdürünün, şu veya bu 
vesile ile muhtelif vilâyetlerde müşterek şekilde tatbik etmesi ile meydana geliyordu, 
muayyen bir program ve plân yoktu. Bu suretle de bu yardımlar daha ziyade plânsız 
şekilde harcamalar mahiyetinde idi. Bu yardımların seyri 1950 den 1956 senesine 
kadar yedi milyondan 80 milyona kadar yükselmiş bulundu. 1957 de 126 milyon 
olmuş, 1959 da 152 milyona çıkmış, 1960 da 225 milyon olmuş. Halbuki inkılâptan 
sonra muhtelif bütçelerimizde Köy Kanunu tatbikatından olmak üzere, köylünün 
müracaatı üzerine akar yakıt ve makina verilmek suretiyle muhtelif semereli ve 
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faydalı neticeler alınmıştır. Köy yollarının memleket içindeki semereli şekilde ve 
iyi işler bir halde, tahsisatın mahalline masruf olarak yapılıp elde edilmesi, şimdiye 
kadar gidilmiş olan yoldan başka bir yolun takibedilmesiyle mümkün olabilir. Bu 
mevzuda Karayollarında esaslı çalışmalara başlanmıştır. 1/200 000 lik paftalar 
üzerinde ve nüfusu 500 den fazla olan köylerin bir birine bağlanmasını ilk plâna 
alan bir şebeke tertibi üzerindeyiz. Böylece 8 500 köy birbirine bağlanmış olacaktır. 
Arkadaşlarımızın bahsettikleri 150 bin kilometrelik köy yolları şebekesi, hakikaten 
tahakkuk etmesi icabeden bir şebekedir. Şimdi arz ettiğim gibi, ancak 500 nüfuslu 
köyleri birbirine bağlamak ilk plânda yapılacak iş olmak gerektir. Plânlarımızı buna 
göre tertib edersek daha rasyonel bir çalışma meydana getirmiş olacağız. Bu plânın 
hazırlıkları devam ediyor. Bunun neticesinde bu plânlar vilâyetlere gönderilecek, 
vilâyetlerde köy birlikleri ve köy kurultayı gibi teşekkül edecek olan heyetler kendi 
vilâyetlerinde bizim tanzim ettiğimiz plân içerisinde ön plâna almak istedikleri köy 
yollarını tesbit edip bu seneki malî imkânlarına göre inşa edeceklerdir. Bu şekilde; 
bir hazırlığı çok yakında tamamlıyacağız. Böyle bir plânlama ile yollarımıza 
harcanan paraların seneden seneye eriyip çamur haline gelmesini önliyeceğiz. Para 
mevzuuna gelince, arkadaşlarımızın takdim ettikleri manzara tamamen doğrudur. 
Fakat Hükümet olarak bütçe tanziminde üzerinde ittifakla durduğumuz mesele malî 
durum dolayısiyle 1961 bütçesinin tamamen 1960 bütçesinde 50 ve 51 sayılı kanunla 
tesbit edilmiş olan yekûnların aşılmaması ve Hükümetçe elde edilecek menabiin, 
fazlalıkların, icabeden şekilde bütçede tevzi edilmesi yolunda idi. Binaenaleyh 
Maliye Vekâletine Hükümete ve Meclise takdim ettiğimiz bütçedeki rakamların 
samimiyeti bu esasa dayanılarak arz edilmiştir. Bütçenin tanzimi, ilân edilmiş 
olduğu gibi, prensip dışında birtakım plânlarımız ve ihtiyaçlarımız olduğu halde, 
50 ve 51 sayılı kanunlarla tesbit edilmiş olan rakamlar üzerine, bile bile çıkmadık, 
bu ihtiyaçlarımız bütün milletçe malûm olmasına rağmen. Bütçe tatbikatında bıçak 
kemiğe kadar dayanmış vaziyettedir. Çeşitli ihtiyaçlara rağmen Bayındırlık Bakanı, 
müttehaz prensip kararlarına aykırı bütçe getirmeyi uygun bulmamıştır. Fakat şayanı 
şükrandır ki, gerek Bütçe Encümeni ve gerekse bizim temsilci raportörümüz ve 
gerekse burada söz alan hatipler düşüncelerimize tercüman olmuşlardır. Bu itibarla 
ben; doğru söyliyerek sıfır hatayı, yalan söyliyerek sınıf geçmeye tercih ederim. 
(alkışlar) Vilâyetlerde yapılacak olan il ve köy yollarına yardıma, il yolları dâhildir. 
Bizim istemiş olduğumuz 180 küsur milyon içinde mevzuubahısolan 45 milyon, 
vilâyetlerin yapacağı il yolları dâhil, il ve köy münasebetleri 45 milyonun içinde, on 
milyonu köy yollarına ve takriben 35 milyonu da il yollarına isabet eder. Bu itibarla 
sayın arkadaşım Maliye Vekilinin, türlü vesilelerle ve iktisadî tedbirlerle bularak 
meydana çıkardığı yeni paranın bize intikali hiç olmazsa üstünde ısrarla durulan 
köy yolları dâvasına bir ilâç olacaktır. İl yolları için de hakikaten tahsilat esasına 
göre tesbit edilmiş olan 103 milyon liradan, bu işin ehemmiyetini Sayın Vekilimiz 
de bizim kadar müdrik olduğuna göre, büyük himmetler sarf ederek il yollarına 
gerekli ihtimamı vereceklerdir. İçişleri Bakanı arkadaşımla müşterek bir karara 
varmış bulunuyoruz. Mahallî idarelerin tasdiki icabeden bütçelerini müştereken 
tetkik edeceğiz. Bu mevzuda tahsisat ayırmadıkları müddetçe bütçelerini tasdik 
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etmiyeceğiz. Bu da ikinci bir garanti teşkil eder. Bir arkadaşımız kanuna bir hüküm 
veya bir kayıt koymaktan bahsettiler. Buna imkân bulurlarsa kendilerine müteşekkir 
kalırım. Bu suretle eğer bu söylediğimiz şekil tahakkuk ederse ki, tahakkuk etmemesi 
için hiçbir sebep yoktur, plânlama işi de yoluna girerse o zaman köy yollarının da 
hem bakımını hem yapımını kontrol etmiş olacağız. Ve bu hususta daha rantabl bir 
yola gireceğiz….Efendim, bu suale cevap vermek çok uzun sürer. Sonra bu devrenin 
geçici bir devre olduğunu unutmamak lâzımgelir. Önümüzdeki sene bütçelerinin 
çok daha verimli olacağı kanaatindeyim. Bundan sonraki tahsisatların bu çapta 
olmıyacağı kanaatindeyim. Zira bu dâva bu şekilde yürütülemez. Onun için bu 
bütçenin arızî bir bütçe olduğunu unutmamalıdır.” Diyerek sözlerini tamamladı.

 Kurucu Meclis üyesi Hüseyin Otan bütçe üzrene söz alarak, “Müzakere etmekte 
bulunduğumuz bütçe İnkılâp bütçesidir, ihtilâli takibeden bir geçit bütçesidir. 
Bendeniz şuna kaaniim ki; İnkılâp bütçesi hakikatte 1960 yılı bütçesine nazaran daha 
sağlam esaslara dayanarak realize edilmiştir, hizmet bakımından, Karayolları Genel 
Müdürlüğünün 1960 yılı bütçesi 469 milyon, 272 bin lira idi. Bu seneki bütçesi her 
nekadar 419 milyon, 993 bin lira ise de yalnız ve yalnız köy yollarındaki 45 milyon 
tasarrufla, bu önemli ilâve ile 474 milyon 993 milyon olup 1960 yılı bütçesinden farklı 
ve her bakımdan rasyoneldir. Demek ki, mağduriyet telâfi edilmiştir.  Hakikaten bütçe, 
intikal bütçesi olma vasfından uzaktır. Ve yine mağdur edilen çiftçi, köylüdür. Sayın 
Maliye Vekilimiz lütfettiler, 15 milyon liralık bir tahsisat ayırdılar. Müteşekkiriz. 
Biz de şahsan bütün heyetin hislerine tercüman olarak, bütçede tasarruf imkânları 
sağlamak suretiyle ve siz de 25 milyon lira lütfetmek suretiyle bu imkânı köylüye 
hazırlıyalım. Aksi halde bütçeyi çıkaramayız.”Dedi.

Bayındırlık Bakanı Mukbil Gökdoğan devamla, “Biz bütçemizi 185 milyon 
olarak teklif ettik. İçişleri Bakanlığında yapılan toplantıda, arazi vergilerinden elde 
edilen ve il ve köy yollarına aidolan kısmının hususî idareler emrinde bulunması 
meselesini ortaya çıkarmıştır. Binaenaleyh bizim için yok edilmiş veya bütçeden 
çıkartılmış bir 45 milyon lira yoktur. Arkadaşlarımız bunun üzerinde duruyor ve 
bu paranın elde edilememesinden dolayı bir kaygı duyuyorlar. Maliye ve İçişleri 
Bakan arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıya mahallî idarelerin alâkalı şahsiyetleri 
de iştirak etmiş ve bu paranın alınabileceği kanaatine varılmıştır. Bu, tahsilata 
göre hesaplanmış olduğu için yüzde yüz bunun temin edileceğine inanıyorlar. 
Binaenaleyh bizim inanmamamız için bir sebep yoktur. Onun için bu 45 milyon 
liranın muhakkak surette tahsil edileceğine ve bu işe tahsis edileceğine kaaniiz. Bu 
45 milyon lira birikecektir, bu köylüden kaçırılmış bir para değildir. Bu hususun 
bilhassa bilinmesini rica ediyorum.” Dedi.

  Efendim, bu seneki il ve köy yollarına ayırdığınız para ile kaç kilometrelik köy 
yolu yapacaksınız? Bu gidişle 150 bin kilometrelik yolu ne kadar zamanda 
yapacaksınız? Sorusuna cevap olarak: Efendim, şimdi il yolu olarak Karayollarının 
baktığı 10 bin kilometrelik yol var. 10 bin kilometrelik de vilâyetlerimizin baktığı 
yol vardır. Ve yeniden bakımı istenen 15 bin kilometrelik il yolu vardır. Bunun için 
her sene 35 milyon lira istiyor. Her sene bu tahsisat verilirse bunu 20 senede 
bitirebiliriz. Efendim, Köksal arkadaşımızın, bina yapı mevzuundaki ikazlarına 
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teşekkür derim. Bu, üzerinde durduğumuz meseledir. Bütün ilgili Bakanlıklardan bu 
mevzuda ricalarda bulunduk. Bize gönderilen işlerin programlı olmasını ve gayet iyi 
hazırlanmasını istedik. Verilen plân ve projelerde sonradan tadilât yapılmamasını 
temenni ettik. Birçok işlerin şu veya bu şekildeki mütalâalarla hacimlerinin, katlarının 
değiştirilmemesini rica ettik. Elmas arkadaşımızın bahsettikleri hâdise ise maalesef 
varittir. Kanunun üzerinde titizlikle duruyoruz. Murakabe ediyoruz; bundan sonra bu 
türlü şeyler vukua gelmiyecektir, işin başında bulunduğum müddetçe. Teknik plân, 
proje (mevzuları: Bu hususta arkadaşlarımızın izahları tamamen yerindedir. 
Antalya’ya Antalya havalisi arızalı, dağlık olduğu için yapılacak yollar diğerlerine 
nazaran pahalı olmaktadır. Bunun için 60 milyona ihtiyaç vardır. Sahil yoluna 
başlamak için ilk plânda 1961 yılı işleri arasında, Antalya’nın doğusundan gelen 
turistler için, Aydın - Denizli, Antalya - Afyon’u bağlama bakımından İzmir ile 
Antalya’nın irtibatını temin etmeye çalışacağız. Yabancılarla teşriki mesai mevzuunda 
bilhassa hassasiyetle duracağız. Tabiî teknik elemanlarımızı yetiştirmek ve onlara 
icabeden saygıyı göstermek vazifemizdir. İşe başladığım günden beri şahsımda 
bunun en iyi misalini arkadaşlarım görmüş olacaklardır. Bunda hiçbir zaman kusur 
edilmiyeceğine emin olabilirler. Çakıroğlu arkadaşımın teşekkürlerine ben de iştirak 
ederim. Bilhassa sayın Bütçe Raportörümüz Avni Doğan Beye huzurunuzda teşekkür 
etmek isterim. Hazırlanmış olan 30 sayfalık kitap, hakikaten şimdiye kadar olan 
işleri ve bundan sonra yapılacak işleri güzel bir şekilde telhis etmiş bulunmaktadır. 
Hem bir doküman olarak değerlidir, hem de bugünkü manzarayı tesbit etmesi 
bakımından değerlidir. Arkadaşımızın bahsettiği gibi, hakikaten Türkiye içinde 
yapılmış olan karayolları, bugünkü haliyle ilk merhalesini bitirmiş sayılabilir, 
çekirdek şebeke teşekkül etmiştir. Şimdi bu şebekenin, bu ağın daha kesif hale 
sokulması sırası gelmiştir. Ufak açıklıklar kapanmak suretiyle yurdun muhtelif 
bölgeleri arasında mütemadi bir münakale akımı temin edilmiş olacaktır. Hükümetin 
ve Bayındırlık Bakanlığının bu mevzudaki faaliyetini zaman zaman kamu oyuna 
aktarıyoruz. Bir hafta içinde üç gün devam eden basın toplantısı yaptık. Bütün 
teşkilâtın faaliyeti hakkında bilgi verdik. Zaman zaman radyo neşriyatı ile de 
vatandaşları bu hususta aydınlatacağız. Yine 3 ayda bir yapacağımız hasın toplantıları 
ile halkımıza Bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgi vereceğiz. Zamangil arkadaşımın 
hassas ve içli konuşmasına bilhassa teşekkür ederim. «Yaralı çıktım» diye bir 
telmihte bulundular. Aynı yara bizde de var. Bunun tedavisi Sayın Heyetinize 
düşecek. Yol hakikaten politikamızın demirbaş maddesidir. Kendileri teklif ettiler. 
Hususî idarelere yatırılmış olan 45 milyon liranın bizim tarafımızdan kullanılmasını 
tasrih edecek bir madde konmasını istediler. Hakikaten bunda mutabıkız. Baltacıoğlu 
arkadaşımız, elimizi köyden çekiyoruz gibi bir şey oluyor, dediler. Deminden beri 
bunu arz ediyorum, tenkis edilmiş değildir. Bu itibarla böyle bir şey mevzuu bahis 
değildir. Fakat tatbikat bizi oraya getirmiştir. Kayıt konmasında fayda olacaktır. 
İstanbul - Ankara yolu 1961 yılı içinde Bolu geçidi ile Sapanca’nın kuzeyinden 
yaptığımız son geçitin tamamı ile Hendek - Adapazarı’nın da on yedi kilometrelik 
kısmı da bitirilerek tamamlanmış olacaktır. Teknik çalışmalara çok güzel şekilde 
parmak basılmıştır. Karayolları Umum Müdürlüğünün çalışma sisteminde son 
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senelerde bir dağılma olmuştur. Muhtelif şebekelerde 15, 25, 40 kilometre de bir 
kopukluklara raslanır. Şimdi muayyen bir sistemle, teksif ile bu kopukluklar tamamı 
ile yok edilecektir. 1961 de teksif programı hazırlanıyor. Ayın sekizinde bölge 
müdürleri buraya geliyor, bu mevzular üzerinde onların fikirleri alınmak suretiyle 
bir karar verilecektir ve faaliyet bu şekilde teksif edilecektir. Avni Doğan 
arkadaşımızın yine mahallî idareler paralarının sağlam esaslara bağlanması fikrine 
de iştirak ediyoruz. Nihat Sargınalp arkadaşımızın uzun ve güzel konuşmasına 
bilhassa teşekkür ederim. Hakikaten işte ideal olmalıdır. Buna elden gelen bütün 
gayretimizle çalışacağımızı huzurunuzda tekrar ifade ediyorum. Esasen bu gayeden 
hiçbir zaman ayrılmış da değiliz. Eksik taraflarımız varsa, maalmemnuniye 
tamamlamaya çalışırız. Günlük, iğreti iş yoktur. Birisini bitirmeden diğerine 
başlamak yoktur. Hakikaten bu, Bakanlığımızın düsturu olmalıdır. Ve elimizden 
geldiği kadar bu sisteme riayet etmek lâzımdır. Paranın temininde cesaret gibi bir 
cümle söylediler. Biraz evvelki konuşmalarımda bu cesarete neden lüzum 
görmediğimizi veyahut her zaman her yerde cesaret gösterilemiyeceğini ifade etmek 
isterim. Bahsettikleri rakamlar, mütalâalar tamamen yerindedir. Demiryolu İktisadî 
Koordinasyonu hususunda Somucak hattı etüdü bitiyor, Sargınalp arkadaşım. 
Yakında Koordinasyon Heyetine vereceğiz. Takriben 4 aydan beri ben çalışıyorum 
bu mevzu üzerinde iktisadî etüdü bitiriyoruz. Plânlama Dairesiyle bu iş konuşulmuştur. 
Oraya vereceğiz. Karayol şebekesinin gözden geçirilmesi de ele alınmıştır. 16 bin 
kilometrelik çekirdek şebeke vardır. Bunun üzerinde bilhassa duruyoruz.  Devlet Su 
İşleri hakkındaki mütalâalar da yerindedir. Fakat bütçe içinde ancak demin izah 
ettiğim yeri alabilmiştir. Barajlar mevzuunda konuşan arkadaşımız, bilhassa fiyat 
farkları hakkında; 90 milyona ihale edilip 270 milyona çıkmıştır buyurdular. Bunların 
birçokları maalesef doğrudur, hakikattir. Fakat bunların hesapları, işlerin tesfiyesi 
sırasında icabedenlerden sorulacak, icabı yapılacaktır. Buna asıl sebep, 4 Ağustos 
kararlarıdır. Malûmunuz olduğu üzere Dört Ağustos Kararları ile 280 kuruş olan 
dolar dokuz küsura çıkmıştır. Otomatik olarak 100 milyona ihale edilen iş 300 
milyon olmuştur, bir fiyat yükselmesi olmuştur. Hesap kitap hususunda bunlar 
tamamen yabancı memleketlerde olduğu için, yabancı firmalar tarafından yapılmış 
olduğu için projelerinde teknik bir hatanın bulunabileceği kanaati yerinde olmamak 
gerekir. Fiyat mevzuları bilhassa üzerinde durulacak mevzularımızdır. İşler ihale 
edilirken ehliyet ve kifayet, çeşitli işleri üzerlerine almış kimseler üzerinde aylardan 
beri çalışılmaktadır. Kısa zamanda bunların hepsi elden geçirilecektir. Yeniden 
yapılan ihalelerde birim, fiyat esasları analize, yapılarak mütaahhitlerin hepsi 
muayyen bir sistemde, gözden geçirilerek, yenilenecek ve ehliyet vesikaları da, 
işlere göre, grup grup tasnif edilecektir. Bu sene inşaatına devam etmekte olduğumuz 
6 baraj vardır, 120 milyon lira ayrılmıştır, ikinci Çubuk barajı da buna dâhildir. 
Ethem Bey arkadaşımız barajın dolması mevzuuna temas ettiler. Arkadaşlar; 
literatürde dolmuş bir baraj diye bir şey yoktur. Yalnız taşkın dereler ağzında inşa 
edilen küçük barajlara böyle birtakım birikintilerle dolmalar ve muayyen bir kısmı 
işgal eden birtakım birikmeler olabilir. Ve erozyondan mütevellit büyük barajlarda 
toprak dolması suretiyle taban seviyelerinde yükselmeler olabilir. Hiçbir tedbir 
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alınmadığı takdirde erozyondan mütevelit dolma tehlikeli olabilir. Bunun için de 
ağaçlandırmaya gidilir. Ayrıca bir ilâcı yoktur. Bugün Afrika’da bu mevzuda 
tecrübeler yapılmaktadır. Fakat henüz bulunmuş bir solüsyon yoktur, ömrü 50 sene 
hesabedilmiş bir barajın, 50 sene içinde böyle bir vakanın meydana geldiğini 
bilmiyoruz. Fakat bizim bütün bent bölgelerimizde millî parklar tesisi yoluna 
gidiyoruz. 5 sene içinde 500 milyon ağaç dikme faaliyetine başlandı. Sulama 
mevzuunda bahsettikleri çoraklaşma tehlikesi hakikaten bâzı bölgelerde bahis 
mevzuudur. Sulama, Ziraat Bakanımızın dediği gibi iki ağızlı bir bıçaktır, iyi 
kullanılmazsa yanlış işliyebilir. Bilhassa sulama mevzuunda Tarım Bakanlığı ile sıkı 
iş birliği halindeyiz. Yakında inşallah hayırlı neticelere varacağız. Küçük sulama 
teşkilâtımızı tamamen Tarım Bakanlığına devredeceğiz. Bu suretle tarla sulamasından 
tamamen mesul olacak olan Tarım Bakanlığı küçük sulama işlerini tanzim edecek ve 
tedbirlerini alacaktır. Elmas arkadaşımızın koordinasyon hakkındaki tavsiyesine 
bilhassa teşekkür ederim. Bu da vazife aldığım ilk günden beri üzerinde durduğum 
noktalardan biridir. Millî Müdafaa, Tarım ve Sanayi ve diğer Bakanlıklarla sıkı bir iş 
birliği halindeyiz. İhtisas ve ilim bakımından işler neyi icabettiriyorsa bunları yapma 
yolundayız. Böyle çalışmalarımıza rağmen yine de bâzı yanlışlıklarımız olabilir, 
bunun için arkadaşlarımızın ikazlarını bilhassa istirham edeceğim, çok 
müstefidoluruz. Şayanı şükran olan bir mevzu da revizyonu yapılan işlerimizden biri 
2490 sayılı Kanunun Millî Birlik Komitesi ile müşterek çalışma ile değiştirilmiş ve 
modern bir hale gelmiştir. Diğer mevzulardaki çalışmalarımız da yakında huzurunuza 
getirilecektir. Lüks ve süs merakı üzerinde dikkatle duruyoruz. Bütün arkadaşlarımızın 
müsterih olmalarını isterim. Rifat Çini arkadaşımızın temennilerine kısmen cevap 
vermiş bulunuyorum. Hasan Tez arkadaşımızın bahsettikleri birinci nokta üzerinde 
hiç endişe etmemelerini temenni ederim. İcraat son safhasına gelmiştir, kendilerine 
tepşir ederim. 4 - 5 aydan beri üzerinde çalışıyoruz. Zannediyorum ki bütün sorulara 
cevaplarımı arz ettim. Eğer noksan kalmış kısımlar varsa lütfen ikaz ediniz, 
cevaplarımı arz edeyim.” Şeklinde ayrıntılı bir cevap verdi.

 Kurucu Meclis üyesi İhsan Kabadayı söz alarak, “…15 gün evvel Konya’ya 
gittiğim vakit Valiyi, Nafıa Müdürünü ziyaret ettim. Dertli idiler, endişeli idiler. 
Sordum, nedir, derdiniz diye. Bu yıla kadar ayrılmakta olan tahsisat verilmemektedir. 
Sebebi Arazi ve Bina vergilerindeki fazlalık ihtiyacımızı karşılıyacak vaziyette 
değildir. Bu fazlalığın % 70 i Hazineye gider, geriye % 30 kalır, bunun da % 20 si 
Eğitim Kanunu ile ilgili olarak okullara sarf edilir, ancak % 10 kalır. Bu % 10 la ne 
yapılabilir? Haritaya bakınca göz doyuran, tarlası ile karın doyuran Konya ovasında 
160 bin lira ile bir şey yapılamaz. Geçen sene Konya vilâyetine tahsis edilen miktar 
1 milyon 393 bindir. Endişem şu, bu işler için 165 milyonla kalırsak, bayındırlık 
hizmetlerine koy takozu…” dedi.

Bütçe Komisyonu Başkan Vekili Avni Doğan söz aldı, “Munterem arkadaşlarım; 
üzerinde ittifak ettiğimiz bir nokta var: Gerek hükümetiniz, gerek Yüksek Heyetinizin 
söz alıp konuşan üyeleri, köy yollarına daha geniş ölçüde bir yardım sağlamak için 
gayret etmektedirler. Hükümet de Encümen de aynı endişeyi duymuştur. Mevcut 
imkânlar içinde Maliye Bakanımızın tefrikini vadettiği 15 milyon liranın mazbatasını 
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yaptık. Takdim edeceğiz. Tasvip buyuracağınızı şimdiden tahmin etmek mümkündür. 
Bir nokta üzerinde dikkatinizi biraz teksif etmek istiyorum. Köyden elimizi çekmişiz 
endişesi, iyi niyetin fazla mübalâğa edilmiş bir şekli mahiyetinde telâkki edilebilir. 
Bugün hükümetinizin ve milletinizin muhtacolduğu seviyeye vâsıl olabilmesi için 
ıslah edilecek muhtelif sektörleri rakamlara vurduğumuz zaman bu arzumuzun millî 
gelirlerle kabili telif olmadığını görürüz. En küçük bir misal alalım, zabıtanın ıslahı 
için tecrübevî mahiyette 2 000 kişinin yetiştirilmesi istenilse senevi 500 milyon lira 
tahsisat verilmesi icabeder. Hangi sahayı alırsak alalım bundan fazla rakamlara vâsıl 
olunmaktadır. Bugün memleketin kaderini sizin önünüze serdiği bütçe ile mesuliyeti 
üzerine almış olan Hükümet köy ve köylülerimiz için geniş imkânlar göstermiştir. Bir 
parti düşüncesi olmadığı ve rey avcılığına da ihtiyacı olmadığı için, bu sözlerimle parti 
gayretinin bir belirtisi sayılması endişesi duymaksızın söylüyorum. Arkadaşlar, ziraî 
sahada, Millî Eğitim sahasında bu sene geniş ölçüde tahsisat verilmiştir. Hepsini bir 
anda yapmak imkânı olsaydı, hiç şüphesiz Karayollarına, Su İşlerine de aynı tahsisatı 
vermek şevki bizde olduğu kadar Hükümette de mevcudolurdu. Söylenecek söz 
şudur ki, bu yıl ayrılan tahsisatla Karayolları ancak nefes alabilir, mevcut imkanlarını 
muhafaza edebilir. Onarım yapar, bakım yapar, küçük mikyasta yeni yollar yapabilir. 
Çünkü tahsisat imkânı bundan ibarettir. Karayollarına 1 milyar 200 milyondan aşağı 
verdiğimiz zaman büyük bir şey bekliyemez. Bunu temin etmek lâzımdı, önümüze 
getirilen bütçenin ağır mesuliyetini büyük bir cesaretle kabul eden kıymetli Maliye 
Bakanımızın karayollarına daha fazla para verebileceğini zannetmiyorum. Devlet 
Su İşlerinde tatbiki düşünülen cihet bugüne kadar yapılmış olan işler içinde geniş 
randımanı verecek sahaya teksif edilmiştir. Sulama santral v. s. gibi yani köye doğru 
olan hareket durdurulmuş değildir. Karayollarının, Devlet Su İşlerinin geniş ölçüde 
ele alındığı seneler gibi bu yıl da Kurucu Meclisinizin tasvib ettiği şekilde tarım 
sahasiyle Millî Eğitim sahasında köye doğru geniş yatırım ve imkânlar götürülmüş 
bulunmaktadır. Bu yüksek ve ince duygularınızın biraz agrandize edilmiş şekilde 
ortaya çıkışı köylerimize ters aksetmesin. Arkadaşlarımın isteklerine uygun olarak 
memleketin her sahasına bütün imkânları götürmek lâzım olduğunu biliyorum. Bu 
memleketin millî geliriyle mütenasibolabilmektedir. Bu yıl millî eğitim ve tarım 
sahasında bunu yapacağız. Diğer sahaları daha verimli noktalara sevk etmek suretiyle 
azamî randımanı alacağımızı tahmin etmekteyiz. Gelecek yılda malî imkânlarımızın, 
daha fazla olacağını millet olarak ümidedebiliriz. Türk milletinin, milâttan üç dört 
bin yıllık kabiliyeti bir menşur ışığından bir nur gibi damla damla süzülerek gelen 
hâkimiyete alışkanlığı bizim büyük güven kaynağımızdır. Bütçe önümüzdedir. Bu 
bütçe bütün sahalarda arzuladığımız imkânları götüremiyorsa ne Hükümetin ne de 
bizim kusurumuzdur. Bu itibarla yeni vergi anılarından doğan fazlalık iyi şekilde 
ayrılır ve mahalline sarf edilir ve Maliye Vekâleti bu on beş milyonu realize ederse ve 
bütçe yılı içinde ek ödenekler verirse hizmet imkânları yükselebilir. Bir ehemmiyetli 
saha olarak, bu sene Karayolları ve Devlet Sular İdaresi seçilmiş değildir. Bunları 
iyi bir şekilde muhafaza etmek ve mevcut hizmetlerini devam ettirmekle iktifa 
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edilmiştir. Bütün malî imkânlar başka sahalara teksif edilmiştir. Binaenaleyh, 
köye doğru himmet ihmal edilmiş değildir. 15 milyon zammın tasvibini rica eder, 
hürmetlerimle selâmlarım efendim.” Diyerek sözlerini tamamladı.

 Kurucu Meclis üyesi Tahsin Argun söz aldı, “Muhterem arkadaşlarım; 
anlaşılıyor ki, Hükümet Bayındırlık bütçesini huzurunuza getirirken, köy ve il 
yollarına ve köylere tahsisine ehemmiyet vermemiş. Ehemmiyet vermiş olsaydı, işte 
biraz evvel dokundukça tozuyan Maliye Bakanımız bir taraftan #> milyon lirayı 
bir taraftan bulup getirmezdi. Fakat, ancak Yüksek Meclisinizin hassasiyetidir ki, 
bu parayı bulup getirmek imkânını bulmuştur. Bir hükümet ki, bizi köye götüren 
yollardan mahrum eder, bir hükümet ki köye gidecek her türlü imkânı düşünmez, 
müsaade ederseniz bu hükümetin getirdiği bütçeye kırmızı oy vermek suretiyle onu 
yeniden bu meseleyi tetkika sevk ederim. Böylece artık bizim karşımızda 25 milyon 
liralık bir meselede direnmesin. Geçenlerde kabul edilen bir kanun münasebetiyle 
erbaşlara 60 milyon lira bulmak lâzımgeldi. Halbuki bütçedeki tahsisat 30 milyon 
lira idi. 30 milyon liranın tasarruf suretiyle temin edileceğini söylediler. Hattâ birçok 
arkadaşlarımız, erbaşın aldığı 10 lira aylığı 5 liraya indirmek suretiyle bu tasarrufu 
yapmaya çalıştılar. Bütçe Encümeninden ve hükümetten rica ediyorum, bu meseleyi 
ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tetkik etsinler ve yeni bir teklifle gelsinler. Bu 
bütçeye kırmızı rey vereceğimi beyan ederek sözlerime son veriyorum” dedi.

 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Muharrem İhsan Kızıloğlu  konu üzerinde 
söz aldı, “Başkan, değerli arkadaşlarım; Hükümete müteveccih son konuşma olsaydı, 
söz almak niyetinde değildim. Bilhassa bu konuşmada, bir Hükümet ki, bizi köye 
götüren yoldan mahrum eder, şeklindeki söz beni kürsüye çıkarmaya mecbur etti. 
Arkadaşlar, biz sizi köye götürmekten mahrum etmiyoruz. Hükümet, köye kültür 
götürüyor, köye ziraat götürüyor, köye İlköğretim Kanunu ile gençlik sivilizasyon 
götürüyor. Bunlar ortada dururken görmeden, affınıza güvenerek söyliyeyim, 
siyasî yatırım veya seçim yatırımı gibi bir mevzuu, köyün yalnız yolunu, yalnız su 
problemini ileri sürmek asla caiz değildir.” diyerek karşılık verdi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Muharrem İhsan Kızıloğlu  konu 
üzerinde yeniden söz aldı, “Şimdi sizlere soruyorum; mantık ve hesabınıza müracaat 
ediyorum. 10 yıldan beri, yatırımların köy yollarına verilmiş olan milyarları 
hesabediniz. Yapılmış 28 bin kilometre yol, bakaya kalmış 7 bin kilometre yol. 
Ne olmuş? İsraf.. Hata, tâviz, politika, rey.. Hakikaten bu yol politikası mühimdir. 
Muhterem arkadaşlarım; yalnız tahsisatı vermek, bütçeyi para ile şişirmek, yol yapımı 
için kâfi bir kıstas, kâfi bir delil, kâfi bir esas olamaz. Teknik olan arkadaşlar bilirler, 
gayet iyi bilirler ve hesabederler ki, bu yollar için iyi bir organizasyona, mükemmel 
bir plânlamaya ve iş makinalarınâ insan gücü ve mesaisine, konsantrasyona ihtiyaç 
vardır. Bir makina oraya, bir dozer buraya, bir grayder bu köye;  yol getiriyor. Asla 
arkadaşlar, bu şekilde köye yol gitmez. Bu şekilde köye yol götürdüğünü söyliyen, 
hem kendisini, hem de köylü vatandaşı aldatmış olur. Zaten o senelerce aldatılmıştır. 
Ben tümen kumandanı iken, bir yerde yol için 300 000 küsur lira sarf edilmiş gene de 
başarılamamıştı. Kendi istihkâm sınıfının araçları ile yeni güzergâhı açtım. Bu 300 
000 lira nereye harcanmıştır? Bu miktar, 650 milyon liralık bir rakam içinde % 1 bile 



333

değildir. Köy yolu derken yol nasıl yapılır, hangi kısma, hangi irtibatlar kurulmalıdır 
v. s. gibi hususlar düşünülmelidir. 39 902 köyün hepsine yol yapmak imkânsızdır. 
30 haneli bir köye güzel bir cadde mi açalım? Asla... Çünkü, bu şekildeki hareket 
ekonomik değildir. Yol yapılırken  iktisadî şartlar, ticarî imkânlar, sosyal imkânlar, 
münasebetler hepsi düşünülecek, plânlanacaktır. Yalnız, mücerret yol, yol; para,  para 
israftır. Tek bir kelime ile israftır. Bugün Hükümetimiz bu yolları planlamıştır. Hangi 
nüfustan itibaren, hangi köyün, hangi köye bağlanacağı plânlanmıştır. Ekonomik, 
sosyal ve kültürel  plânlarla, koordineli bir şekilde bu köylerin yolları hangi tarihte 
yapılacağı ve karayollarının  hangi makinaları bu yollara teksif ederek kullanacağı 
bellidir. İsterseniz siz bir milyar koyunuz, bütün yatırımları silip karayollarına 
koyalım. Teknik imkânlar, plansızlık karşısında tek söylenecek kelime paranın 
israfıdır. 45 milyon değil,  450 milyon koyunuz, kullanamaz. Sene sonu geliyor, 
….Mahallî idarelerin yapabileceği, yardımlarla desteklenecek, yol programının 
tahakkuku için ana ve stratejik yollarımız vardır. Karayolları, mesaisini daha ziyade 
(buralara teksif etmek durumundadır. Bu husus, memleketin hayatiyeti ve ekonomisi 
bakımından önemlidir. Saygılarımla...” diyerek cevap verdi.

Kurucu Meclis üyesi Emin Soysal söz aldı,. “ Bütün bu meselelerin izahı 
bakımından bu önergenin kalbul edilmemesi lâzım geldiğine inanıyor ve sizden 
bunu kabul etmemenizi rica ediyorum bütün mesele işin yapılmasıdır. Bu mevzuu 
durdurun, görüşülmesin. Böyle daha iyi... Biz filânın hüsnüniyetinden bir santim 
dalla, bir milim daha az hüsnüniyet taşımıyoruz. Memleket içinde herkes kadar 
hüsnüniyete sahibiz.” Dedi.

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin bölümlerinin okunmasına geçildi. B. Lira 
Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri Özlük haklar. 101 Bakan ödeneği 12 000 B. 201 
202 203 204 206 207 209 210 218 301 302 303 304 305 306 307 308 309 403 422 
450 B : 6 İkinci kısım - Personel giderleri I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi 
dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil ödeneği , 7458 sayılı 
Kanuna göre verilecek kasa tazminatı 24.2.1961 Lira B. O : 8 Üçüncü kısım - 
Yönetici giderleri Merkez daireleri büro giderleri Vilâyetler büro giderleri Basılı 
kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler Harcırahlar 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahlar Taşıt giderleri Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil giderleri Yapı 
ve yapı malzemesi teknik araştırma genel giderleri Üniversite ve yüksek okullar da 
okutulacak öğrencilere verilecek burslar 6 146 002 4 728 000 2 561 000 201 600 110 
800 # 707 197 4 200 6 000 166 000 19 500 10 000 179 000 10 200 33 000 347 500 
33 500 9 000 25 000 300 000 63 000 Lira 451 452 453  501 502 Yaym giderleri Staj 
giderleri Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları 25 000 45 000 10 500 20 Ö00 4 000 653 701 
741 742 705 746 748 749 Altıncı kısım - Yardımlar Bayındırlık Bakanlığı mensupları 
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istihlâk Kooperatifine (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardımda 
kullanılmak üzere) Yatırımlar Devlete ait yapıların bakım ve onarım giderleri II 60 
000 1 Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
142 576 580 5011, 5855, 7074 ve 7416 sayılı kanunlar gereğince Büyük Millet 
Meclisi binası ve eklentileri yapımı 4 000 000 6373, 6594 ye 6595 sayılı kanunlar 
gereğince kurulacak üniversitelerin bilûmum inşaat ve tesisat giderleri 13 300 000 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasiyle müştemilâtının tefriş ve tezyin işlerinin 
yapılması giderleri 2 300 000 Sığınaklar inşaatı, tesisi, tamiri her türlü giderleri 500 
000 Anıt - Kabir inşaatı bono karşılığı 1 026 420 760 7026 sayılı Kanun gereğince 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Cebeci Hastanesine Doğum, Çocuk, Akıl 
ve Göğüs klinikleri inşası, kat ilâveleri ve ikmalleri giderleri 761 7026 sayılı Kanuna 
gereğince Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin ilâve inşaatı giderleri 
2 500 000 317 — B : 5 B. 763 776 783 791 24.2 Lira 5367, 5843, 6213 ve 7415 
sayılı kanunlar gereğince hava meydanları yapımı için girişilecek yüklenmeler 36 
890 000 Demiryolları yapımı giderleri 63 975 000 Limanlar yapım giderleri 149 425 
000 Yatırım hizmetleri muvakkat vazife harcırahı 1 000 000  Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesinin bölümlerinin okunması bitti ve oylama sonucunda bütçe Kabul edilmiştir. 
Oturuma bakanlık ile ilgili mülhak bütçeleri bir sonraki oturumda görüşmek üzere, 
25 Şubat 1961 Cumartesi günü saat 9,45 te toplanılmak üzere Kurucu Meclisin 
birleşimi kapandı. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi kanun tasarısını okuyoruz Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe Kanunu MADDE 1. — Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü 1961 yılı yatırımlar dışında kalan giderler, için bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 23 510 000 lira ve yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 542 865 000 lira ödenek verilmiştir. A/l . CETVELİ 
B. Lira İkinci kısım - Personel giderleri I - Maaşlar ve ücretler 201  Maaşlar 5 105 
000 202 Ücretler 12 750 000 203 Geçici hizmetliler ücreti 788 088 204 Ecnebi 
uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 788 000 206 4178 ve 
4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 65 100 207 Ecnebi dil 
bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 1 
500 4. —333 — B. 209 210 218 301 302 303 304 305 306 307 308 403 407 419 
425 450 451 452 453 458 476 501 502 505 653 B : 5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil ödeneği Kasa tazminatı 6 25.2 Lira 
1 364 754 4 200 36 000 Üçüncü kısım - Yönetim giderleri Merkez büro giderleri 
Vilâyetler büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri Merkez kira bedeli Giyecekler Harcırahlar 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve harcırahları 76 500 7 500 247 500 40 000 50 000 153 
750 12 000 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil giderleri Muhasebei Umumiye 
Kanununun 48 inci maddesini ilgilendiren giderler Mahkeme giderleri Ecnebi 
memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit giderleri Üniversite ve yüksek 
okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar Yayın ve tanıtma giderleri Teknik 
yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah 
ve giderleri Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler Fuar, sergi ve teşhir 
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giderleri Kurs giderleri Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçları eski yıllar borçları 
Hükme bağlı borçlar Altıncı kısım - Yardımlar DSİ Genel Müdürlüğü Memur ve 
Müstahdemlerinin Biriktirme Sandığına yardım (Memur ve müstahdemlerin öğle 
yemeklerinde kullanılmak üzere) 12 000 30 000 750 000 187 158 118 250 12 000 
340 000 77 500 8 000 200 000 10 000 3 200 140 000 . 60 000 1961 0:1 A/2 - 
CETVELİ B. Lira II - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 771 6200 sayılı 
Kanunun 41 inci maddesi gereğince ayrılacak işletmeler döner sermayesi 100 000 
786 6200 sayılı Kanunun şümulüne giren işler 494 801 878 787 Ankara lâğımlarının 
yapım ve onarım giderleri 60 000 788 Teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahı 3 
000 000 789 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince çıkarılan % 5 faizli 1954 
istikrazı 2 387 000 790 5977 sayılı Kanunla tasdik olunan Anlaşma gereğince temin 
olunan 25 200 000 dolarlık kredi 17 791 Köy su işlerine yardım 25 516 122 000 000 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi (A/l), (A/2) cetvelleriyle birlikte yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 2. 
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1961 bütçe yılı giderlerine karşılık olan 
gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 566 375 000 lira olarak tahmin 
edilmiştir. B - CETVELİ İşletme müesseselerinden alınacak varidat fazlaları Tesis ve 
ortaklık gelirleri İşletmelerde mükelleflerden tahsil olunacak amortisman ve işletme 
ücretleri Menkul satış, gayrimenkul Satış ve kira bedelleri Mütaahhitlerden alınacak 
gecikme cezası- ve sair tazminat ve mütaahhitlerin irat kaydolunan tazminat paraları 
Mütaahitlere -verilecek makina, alât ve edevat, depo arazi kira bedelleri 14 Lira 
100 000 500 000 ve 5 000 000 150 000 100 000 4 000 000 334 B : 6 25.2. B. Lira 7 
Teberrular, lâboratuvar tahlil ücretleri, çeşitli varidat 1 250 000 8 Devlet bütçesinden 
yapılacak yardımlar 538 775 000 9 Eski yıllardan devreden nakit 2 500 000 (İkinci 
madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi (B) cetveliyle birlikte yüksek oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 3. — Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünce 1961 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1961 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi yüksek oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi gereğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile 
kadro alınabilecek tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, 
ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile teşriî organa sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek 
olmaması şarttır. 
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BAŞKAN — 4 üncü maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 18.12.1953 tarih ve 6200 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1961 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 inci maddeyi yüksek oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümlerindeki 
ödenek üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu 1961 O : 1 bölüme Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten, ödenir. 1928 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye kanununun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış 
ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1961 yılı bütçesinin ilgili hizmet 
tertiplerinden veya 3 ve 4 üncü kısım bölümleriyle yatırım bölümleri bakiyelerinden 
eski yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi yüksek oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi yüksek oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 8. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 8 inci maddeyi yüksek oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul dilmiştir. MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1961 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 9 uncu maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 10 uncu maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Kanunun tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçesinin maddelerine geçiyoruz. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe Kanunu  MADDE 1. — Karayolları 
Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 30 218 000 lira ve yatırım giderleri için de, bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 757 782 000 lira ödenek verilmiştir. B. 206 
207 209 210 218 301 302 303 304 305 306 307 308 310 A/l - CETVELİ İkinci kısım 
- Personel giderleri I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 202 Ücretler 203 Geçici 
hizmetliler ücreti Lira 6 242 307 14 711 800 1 606 200 II - Başka haklar 4178 
ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 
3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı 
Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil ödeneği 7399 
sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 
Merkez daireleri büro giderleri Vilâyetler büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler 
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Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Kira bedeli Giyecekler Harcırahlar 4598 
sayılı ödenecek tedavi harcırahları 6085 sayılı Trafik Kanununun 56 ncı maddesi 
gereğince nakil vasıtaları sigorta fonu Kanun gereğince giderleri ve Dördüncü kısım 
- Daire hizmetleri 403 Temsil giderleri 407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 inci 
maddesini ilgilendiren giderler 419 Mahkeme giderleri 425 Ecnebi memleketlere 
gönderilecek öğrencilerin her çeşit giderleri 450 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulacak öğrencilere verilecek burslar 451 Yayın ve tanıtma giderleri 452 Staj 
giderleri 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 458 Fuar, sergi ve 
teşvik giderleri 476 Kurs giderleri Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 505 Hükme bağlı borçlar 653 781 782 lira 30 000 600 000 
685 000 40 000 5 001 161 000 44 000 2 30 000 25 000 27 723 500 000 Altıncı kısım 
- yardımlar Mahdut Mesuliyetli Karayolları Kredi ve İstilâk Kooperatifi (Memur 
ve hizmetlilerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere) A/2 - CETVELİ 60 000 
Yatırımlar II - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Yollar, köprüler ve binalar 
755 782 000 Teknik hizmetliler muvakkat vazife harcırahı 2 000 000. 

BAŞKAN — 781 inci bölüme ait encümen raporu okunacaktır. 
BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun raporu var, okunacaktır. Kurucu; Meclis 

Başkanlığına 1. Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasarısına bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin 781 nci (Yollar, köprüler ve binalar) faslında (il ve köy yolları 
yapım ve bakımı için vilâyetlere yardım) adı ile yeniden açılan 90 ıncı maddeye 
15 000 000 lira konulması, 2. 1961 Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin gelir 
kısmının 2 nci (Hazineden yardım) faslına 15 000 000 lira ilâvesi, 336 3.1961 Bütçe 
Kanununa bağlı gelir bütçesinden 34 üncü (cezalar) faslının 12 nci (Vergi ve zam 
cezaları) maddesine 15 000 000 lira ilâvesi, 4. 1961 Maliye Bakanlığı bütçesinin 
(A/2) işaretli cetvelin 792 nci (5539 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası 
gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne) faslına 15 000 000 liranın ilâvesi, 15. 
Maliye Bakanlığı 19G1 yılı bütçesinin 607 nci (İstanbul Teknik Üniversitesine 
yardım) faslından düşülerek (A/2) işaretli cetvelin 741 inci (Yatırımlar için İstanbul 
Teknik Üniversitesine) faslına 1 000 000 liranın nakli, Komisyonumuzca uygun 
görülmüştür. Arz olunur. Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe Kanunu 
Başkan Kuytak Fikret Sözcü Dr. Ergin Feridun Üye Müezzinoğlu Ziya Üye Feyzioğlu 
Bediî Üye Kaplan Kadri Üye Melen Ferid Üye Tunçkanat Haydar Üye Özkaya M. 
Şükran Üye Yıldız Ahmet Bakanvekili Doğan Avni Sekreter Başer Adnan Üye Ersü 
Vehbi Üye Gürsoytrak Suphi Üye Karavelioğlu Kâmil Üye Oğuz Ahmet Üye Özgür 
Selâhattin  Üye Özköl Mazhar Üye Karaman Suphi Üye Zamangil (Mut B. 781 
Yollar, köprüler ve binalar I/ira 15 000 000 

BAŞKAN — Bidayeten arz ettiğim gibi hem 781 nci fasla hem de gelir bütçesine 
ilâveyi derpiş etmektedir. Aynı zamanda umumî bütçenin varidat kısmına da tesiri 
vardır. Yüksek bilgilerinize sunulmuştur. B. lira 782. Teknik hizmetliler muvakkat 
vazife harcırahı 2 000 000. 
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BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. MADDE 1. — Karayolları 
Genel Müdürlüğü 1961 ‘bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderler için, bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 30 218 000 lira ve yatırım giderleri için de, bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 772 782 000 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi (A/l) ve (A/2) cetvelleri ile birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 2. — 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 803 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 
B. B - CETVELİ 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Hazineden 
alınacak paralar 190 Hazineden yardım 608 Teberrular ve çeşitli varidat Menkul ve 
gayrimenkul mallar satış bedelleri Mütaahhitlere verilecek malzeme, alât, edevat, 
depo, arazi ve sairenin kira bedelleri Mütaahhitlerden alınacak gecikme ve saire 
tazminat ve mütaahhitlerin irat kaydolunan tazminat akçeleri Geçen ve eski yıllardan 
devreden nakit 2 Lira 000 000 510 177 2 000 000 49 999 100 000 339 823 (Madde 
2 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi (B) cetveli ile birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 3. — Karayolları 
Genel Müdürlüğünce 1961 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1961 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 337 B : 6 26,2 MADDE 4 — Karayolları Genel 
Müdürlüğünün 30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine giren 
hizmetlerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde; 3656 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi gereğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle 
kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, 
ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile teşriî organa sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek 
olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluşu 
hakkındaki 11 . 2.1950 tarihli ve 5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1961 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Beşinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki ödenek 
üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten; 1928 - 1959 yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
üncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1961 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 üncü 
kısım bölümleri ile yatırım bölümleri bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümleri 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 
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BAŞKAN — Altıncı maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 7.— Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Yedinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 8.— Karayolları Genel Müdürlüğünce 
gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Sekizinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 9.— 5889 sayılı Kanunla ilga edilen 
5539 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun 
esasları dairesinde tahsil edilmiş olan paralar, Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir bölümüne gelir, diğer taraftan 
(A/2) işaretli cetvelde mevcut tertiplere ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 9 uncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 10. — Devlet daire ve müesseseleri tarafından 
yol, köprü ve benzeri işler yaptırılması maksadiyle Karayolları Genel Müdürlüğüne 
yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak hususî bir bölüme gelir, diğer 
taraftan (A/2) işaretli cetvelde açılacak özel bölümlere Maliye Bakanlığınca ödenek 
kaydolunur. Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen kısım, ertesi yıla devir ve 1 inci 
fıkra esasları dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 10 uncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
‘etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1961 tarihinden 
itibaren meridir. 

BAŞKAN — 11 inci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Kanunun tümünü açık oyunuza sunuyorum. Bayındırlık 
Bakanlığı Bütçesinin son konuşmasını Sayın Hüseyin Otan’a veriyorum. Buyurun. 

OTAN HÜSEYİN — Çok muhterem Kurucu Meclis üyeleri, dün çok uanın 
münakaşaları yapılmış bulunan Karayolları Umum Müdürlüğü bütçesinde bende 
huzurunuza bir iki noktayı ve bilhassa köy ve il yolları mevzuunda bir madde 
üzerinde konuşmak üzere çıkmış bulunuyorum. Hepimiz parti hislerinden ve 
ihtiraslarından tamamen uzak olarak 27 Mayıs inkılâbının bu memlekete getirmiş 
olduğu millî birleştirici hisleri ile dolu bulunarak (oya sunuldu, sesleri) bu hava 
içerisinde bütçe müzakeresi yapılmaktadır. Tahtakılıç’ın ifade ettiği şekilde, biz parti 
ceketlerini tamamen çıkardığımız gibi, parti küçük hesaplarını ve ihtiraslarını bir 
tarafa atmış olarak, hepimiz bu yönde ileri bir zihniyetle çalışmış bulunmaktayız. 
Yalnız, köyün mutlak bir ihtiyacı vardır; köylünün pek çok ihtiyaçlarının başında 
köy yolu gelmektedir. Bütçe ile Millî Birlik Hükümetinin çok yerinde olarak tahsiste 
bulunmuş olduğu millî eğitim dâvaları, diğer her türlü yardım ancak köye köy yolu 
ile gidebilir. Bu mevzu ile ilgili olarak, yol yapımında geçmiş idarelerin muazzam 
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hatalı hareket ve israflarını Sayın Bayındırlık Bakanımız izah ettiler ve bu mevzuda 
ancak dörtte bir elde kalan yol vardır, buyurdular. Haklıdırlar. Fakat vereceğimiz bu 
tahsisat, geçmiş devrin idarecileri değil, bu memlekete her şeyden evvel hizmet etmek 
istiyen bir zihniyeti ifade eden bir Hükümet tarafından tatbik edilecek, bir sistem 
dâhilinde sarf edilecektir. Yani vereceğiniz bu paraları kendi canı kadar kıymetli 
tutarak, israf, etmeden, partizanlık yapmadan sarf yoluna koyulacaktır. Realist bir 
görüşe sahip bir kalkınma yolu bu suretle takibedilir. İşte sarflar böyle bir görüşü 
benimsemiş bir Hükümetin emrinde yapılacaktır. Burada şunu arz etmek isterim ki 
tamamen lokal politikadan ayrı ve parti prensiplerinden uzak, tefrik edici zihniyete 
saplanmadan köyün ihtiyacı olan bu köy yolları konusuna Hükümetin de eğilmesi 
ve üzerinde durması başlıca arzumdur. Bu meyanda 15 milyon liralık tahsisat 
yanında, tasarruflar da yaparak bu miktarların tatbikatta 45 milyon liraya iblâğ 
edilmesi cihetine gidilmesini candan temenni ederim. Bu hal köyü müreffeh duruma, 
inkılâbın ruhuna götürmede muazzam bir yardım olacaktır. Filvaki Hükümet millî 
eğitimle, zirai borçların tecili ile, zirai sektöre yardım ile, köye dolayısiyle yardım 
yapmaktadır. Bu en direkt bir yardım kanalı demektir. Fakat köy yollarına yardım 
direkt bir yardımdır. Köye ve topluma psikolojik tesiri yanında Millî Birlik ruhunda 
büyük bir inikas görmesi bakımından çok büyük bir yardımı olacaktır. Bu yönden 
Hükümetin bu yollar üzerine eğilmesini istirham ediyorum. Bu görüş ile reylerinizi 
kullanmanızı rica eder, hepinize hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

8- TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ72

Ticaret Bakanlığı bütçesinin konuşulmasına başlandı. İlk olarak Kurucu Meclis 
üyesi Hasan Tez söz aldı, “Kurucu Meclisin sayın üyeleri ve Millî Birlik Komitesinin 
muhterem azaları; memleketin büyük bir nüfus kütlesini teşkil eden ve 1 milyon 200 
bin âzası bulunan esnaf ve sanatkârların içinde bulunduğu sıkıntıları Yüksek Meclise 
arz edip, Ticaret Vekâleti bütçesinin müzakeresinden istifade ederek, bunların 
çarelerini bulmanızı istirham edeceğim. Muhterem arkadaşlar; 1958,1959,1960 
yıllarında bu vekâlet bütçesi üzerinde yine bir mebus olarak ve sanatkârların dert ve 
ihtiyaçlarını ve memleketin iktisadiyatının gidişi bakımından Büyük Meclis 
kürsüsünde mütaaddit defalar müdafaa ettim. Şoföründen kunduracısına kadar bütün 
esnafın dertleri üzerinde durdum. Fakat sabık D. P. iktidarının partizan hükümetleri 
ve zihniyetleri dolayısiyle hiçbir derdimize çare bulamadım. Bugün huzurunuzda 
konuşurken esnaf ve sanatkârın İhtilâli mütaakıp Millî Birlik Komitesi tarafından, 
memleket esnafının ve küçük sanatkârın haklarının muhafaza olunduğu ve onlara 
büyük bir inkişaf sağlanmak yolunda olduğunu şükranla kaydetmek isterim; 
Muhterem arkadaşlarım; İnkılâp Hükümetimiz ve bilhassa Ticaret Bakanımız bizim 
dertlerimizle çok yakından alâkadardırlar. Sayın Bakana esnafımızın on seneden beri 
göremediği alâkayı göstermesinden dolayı şükranlarımızı ifade ederim. Sayın Vekil 
hemşerimdir. Bu teşekkürlerime rağmen kendisini ciddî vazife yapan bir hemşerisi 
sıfatiyle, huzurunuzda biraz terleteceğim. Muhterem arkadaşlar, esnaf ve 
sanatkârlarımız mensuboldukları dernekten aldıkları hüviyetlerle ihalelere iştirak 

72  T.C. KURUCU MECLİS TUTANAK DERGİSİ, Altıncı Birleşim 25.2.1961) s. 339-363.
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edememektedirler. Ticaret Kanununa göre Ticaret Odasına kayıtlı tüccar ticaret 
odasından aldığı hüviyetle her türlü ihalelere iştirak edebilmektedirler. Derneklere 
‘kayıtlı esnaf bu haktan mahrum bulunmaktadır. 5373 sayılı Kanunla kurulmuş olan 
esnaf ve sanatkârlar derneklerinin verdikleri belgelerle ve hüviyetlerle ihalelerde 
muteber tutulması hususunda Ticaret Bakanının ve Muhterem Millî Birlik 
Hükümetinin bu hususu temin etmesini istirham ederim. Muhterem arkadaşlarım, 
İşçi Sigortalarına esnaf ve sanatkârlar tarafından işçi primlerine  iştirak edilerek prim 
ödenmektedir, buna işçiler gibi iş verenlerin de iştirak etmesine mukabil işçilerimizin 
faydalanmakta olduğu sosyal hizmetlerden esnafımız faydalanamamaktadırlar. 
Alınteri ile günlük kazancını temin eden esnafın hiçbir garantisi yoktur. Buna rağmen 
sigortaya bir hayli prim ödenmektedir. Bundan esnafın hiçbir maddî kazancı da 
yoktur. Almadan vermek yalnız Allah’a mahsustur. Ayrıca işçi sigortalarına ödenen 
primler belediyelerin narh tahmin usulleri ve tarife tanzimlerinde de ihtisas 
komisyonlarında esnaf bulundurulmadığından bu da esnafın aleyhine maliyet 
hesaplarının esnafın aleyhine neticelenmektedir. Esnaf bu yönden zarar görmektedir. 
Çok muhterem arkadaşlarım. Halk Bankası mevzuuna geçmeden evvel İstanbul’da 
Esnaf Bankası bütün derneklerimizin iştirakiyle kurulmuş ve birçok hayırsever 
esnafımızın maddî yardımlariyle teşekkül etmiş bu Banka on seneden beri Sakıt D. 
P. İktidarının partizan  idaresinde inkişafına mâni olunmuş bugün hükümetimiz 
tarafından tasfiyesi için İş Bankası bu işle tavzif edilmiş bulunmaktadır. 100 binlerce 
hükmî şahsiyeti olan derneklerimizin iştiraki ve esnaf vatandaşlarımızın paraları bu 
suretle zarar edecektir. Ve Millî bir müessesede ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu işin 
tesviyesi için beş milyon lira para konmuştur. İnkılâp Hükümetimizden istirhamımız, 
bu Bankanın esnaf teşkilâtına hizmet edeceğine kaimi olduğumuzdan, tesviyesi 
cihetinin durdurularak bu Bankanın esnaf teşkilâtımızca esnafa hizmet eden bir 
müessese olarak devam ettirilmesine müzaharetlerini esirgememeleri olacaktır. 
Muhterem arkadaşlarım. 5373 sayılı bir Esnaf Kanunumuz vardır. Ben bu Esnaf 
Kanununun tâdili için müteaddit defalar Sakıt İktidar devrinde meseleyi Meclis 
Kürsüsüne getirdim. D. P. nin saltanatını kendilerine bütün samimiyetimle ifade 
etmiştim. Ve bu gidişin hayra değil, şerre gittiğini söylemiştim. Bu hususu tekrar 
etmekte fayda mülâhaza ediyorum. Esnaf derneklerinin mensuplarını kredisiyle, 
tahsise tâbi  maddeleriyle tehdidederek diledikleri gibi esnafı idareye kalkmışlar ve 
esnafın hiçbir suretle hakkını teslim etmemişlerdir. Fakat ahlâk ve fazilet gibi bu 
memlekete insan hakları, vatandaşa eşit muamele, vatandaşın can ve mal emniyetini 
kanunla teminat altına alan bu aziz 27 Mayıs İnkılâbının Millî Birlik Komitesi 
üyeleri ve Kurucu Meclis azaları İkinci Cumhuriyeti kurarken esnaf ve sanatkârların 
hakkını korumak için de bir kanun tasarısı hazırlamış ve muhterem Ticaret Vekili 
tarafından Büyük Meclise sevk edilmiştir. Ticaret Encümenine kadar gelen Esnaf ve 
Küçük Sanatkâr  kantin tasarısı memlekette gerek vatandaşa iyi hizmet yapmak ve 
gerekse; esnafın vatandaşa hizmete mecbur olduğunu öğretici ve müeyyidelere 
bağlayıcı hükümleri getirmiştir. Arkadaşlarım, bu mevzuda bahsetmek istediğim 
şudur. Ticaret Vekili kanunu Hükümet teklifi olarak Yüksek Meclise getirmiş olduğu 
halde Maarif Vekâletinde kurulan bir encümende ve tamamen isçi dâvalarına 
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mütaallik sendikalar mevzuunda, vazifelendirilen bu encümen bizim kanunumuza 
salâhiyetsiz olarak müdahaleye kalkışmışlardır. Hükümet bu mevzua müdahale 
ederek ve esnaf kanununun ayrı mütalâa edildiğini beyan ve kanunumuzu Hükümet 
tasarısı olarak Meclise göndermiştir. Ticaret Encümenimiz kanunumuzu yakında 
müzakere ederdi. Yüksek Meclise sevk edecektir. Kurucu Meclisin muhterem, 
âzalarının Esnaf Kanununa müzaheretlerinden hiç şüphe etmiyorum. Ayrıca Millî 
Birlik Komitesinin muhterem üyeleri de kanunumuzun bir esnaf teşkilât kanunu 
olduğunu ifade ederek çıkarılmasına ve bu suretle esnafımızın organize bir teşkilât 
haline getirilmesine hizmet edeceklerini vait buyurmuşlardır. Sayın Ticaret Vekilinin 
en kısa bir zamanda ve birçok işler arasında kanunumuzla yakınen alâkalanmasından 
dolayı Muhterem Mehmet Baydın Beyefendiye Kurucu Meclis üyelerine ve Millî 
Birlik Komitesinin azalarına esnafımızın şükranlarını peşinen ifade ederim. 
Encümende tasarının aleyhinde salâhiyeti olmıyan ve hiçbir hakkı olmadığı halde 
kanunumuzun geri kalması husussunda bâzı memurların müdahale ettikleri aşikârdır, 
Bakanlar Kurulu âzalarının bir kanun tasarısını Hükümet görüşü olarak Meclise 
takdim edip imzaları bulunmasına rağmen, o kanun tasarısı hakkında göndereceği 
vekâlet temsilcileri memurların o tasarıyı aleyhte, müdafa yetkisini aleyhte kullanma 
yetkileri yoktur. Muhterem arkadaşlarım, bu suretle esnaf kanunumuzun Ticaret 
Encümenininde müspet mütalâa, edilerek Ticaret Encümeninin Muhterem Başkan 
ve âzalarının yardımı ile huzurunuza gelerek bir an evvel kanunlaşmasına yardımınızı 
rica edeceğiz. Muhterem arkadaşlarım, esnaf kredileri kifayetsizdir. Halk Bankası 
kuruluş gayesine göre esnaf; küçük sanatkâra kredi vermek üzere kurulmuş, gayesi 
de budur. Sayın Bakan Halk Bankasına 1961 bütçesinden verilen 10 milyonluk 
yardımın esnafımıza tahsis edilmesi hususunda alâkasını vâdetmiştir. Bir kere daha 
hatırlatırım. Aynı zamanda Halk Bankasının büyük tüccara değil, küçük esnaf ve 
sanatkâra asıl vazifesi olarak kredi vermesi hususunun sağlanmasını istirham ederim. 
Bir de esnaf kefalet kooperatifleri vardır. Esnaf kefalet kooperatiflerinin esnafa 
verdikleri kredi 2 500 lira olup bunun bugünkü paranın iştirak kabiliyeti karşısında 
esnafımıza bir fayda sağlamamaktadır. Esnaf kefalet kooperatiflerinde yüz binlerce 
bekliyen kredi ihtiyacı olan esnafımızın imkânlarını temin için bu kooperatiflere 
plasman bakımından imkân sağlanmasını ve kredi haddinin kooperatiflerde en az 
beş bin ilâ on bin liraya, esnafın iş kabiliyetine göre verilmek üzere, çıkarılmasını 
inkılâp Hükümetimizden rica ederim. Millî inkılâbı mütaakıp Türkiye’de mevcut 1 
milyon 200 bin esnaf ve sanatkârlarımız 39 sayılı Kanunla kongrelerini yenilemiş bu 
vaziyete göre partizan idarenin zihniyetinde vazife almış insanlar teşkilâttan 
uzaklaştırılmış ve esnaf teşkilâtımız Millî inkılâbın en samimî bekçisi olarak huzur 
içinde vazifesine devam etmektedir. İnkılâbı mütaakıp Millî Birlik Komitesi adına 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâtı Konfederasyonu Başkanı olarak beraberimde 
idare meclisi üyeleri arkadaşlarımla birlikte memleketin muhtelif vilâyet ve 
kazalarında inkılâbın mâna ve ehemmiyetini seyahatler tertibederek teşkilâtımıza 
izah ettim. Arkadaşlarım ben hemen şunu ifade edeyim ki, muhalefetten sakıt ve 
düşük D. P. İktidarı devrinde çok kahır çekmiş bir vatandaş olarak inkılâbın getirdiği 
aydınlığı ve ışığı memlekete yaymayı bir vatan borcu telâkki ettim. Ve kendimi Millî 
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inkılâbımızın başkomiserliğine tâyin ettim, inkılâbımızın da Muhterem 
Hükümetimizin vatandaşa çok nazikâne ve adaletli muamelesine teşkilâtımız 
minnettardır. Muhterem arkadaşlarım, bu teşkilâtın başında bulunduğum müddetçe 
memleketin muhtelif vilâyetlerinden birçok mektuplar almakta ve her türlü şikâyetleri 
ve kuyrukların sinsice hareketlerini hassasiyetle takibetmekteyim. Esnaf teşkilâtımız 
artık her türlü baskıdan azade huzur içinde çalışacaktır. Ancak, partizan idarenin 
yolsuzluklarına ve kanunsuzluklarına âlet olmuş ve bunları desteklemiş kimselere de 
artık teşkilâtımızda yer verilmiyecektir. Memleketin birçok yerlerinde bu fakir 
milletin verdiği paralarla esnaf kredileri partizanca suiistimal edilmiştir. Bunlara 
başımızda bütün işlerimizi ve hareketlerimizi hassasiyetle taikibeden İnkılâp 
Hükümetinin Sayın Ticaret Vekili vardır ve bizi daima murakabe etmek lûtuflarından 
geri kalmamaktadır. Biz artık murakabeli ve dürüst bir idareye kavuştuk. Arkadaşlarım 
müsterih olunuz. Esnafımız memleket halkına çok namuskârane hizmet etmektedir. 
Arkadaşlarım, sayın Vekilden bir istirhamım daha olacaktır. Esnaf ve 
sanatkârlarımızdan bâzılarını Almanya’ya sanatlarının inkişafını görgü ve bilgilerini 
artırmak için göndereceğimiz sanatkârlarımızın, inkılâbı mütaakıp bu işi ciddiyetle 
ele alan sayın Vekilimize minnettar olduğumuzu ifade ederken, çabuklaştırılması, 
kurulması mutasavver müşterek pazarda Türk küçük sanat mamullerinin Avrupa 841 
memleketlerinden daha üstün kalite taşımasını temin için tahakkukunu rica ederiz. 
Muhterem arkadaşlarım; Et Balık Kurumunun durumunu da Sayın Bakana arz ettim, 
Kurumun kapatılmış dükkânları meyanında henüz kapatılmamış olanların da 
kapatılmasını bu sayede kasap esnafının günlük ihtiyacını ve çoluğunun çocuğunun 
nafakasını temin eder hale getirilmesine müteşekkiriz. Et Balık Kurumunun bir esnaf 
gibi perakende et satışı yapmaya hakkı yoktur. Burada Sümerbanktan da bahsetmeden 
geçemiyeceğim. 1950 senesine kadar Sümerbank mağazaları memlekete hayırlı 
hizmetler yapmakta idi. 1950 den sonra partizan idare bu mağazaları da dejenere etti. 
Bu mevzuda Sanayi Bakanlığı bütçesinde de konuşacağım. Düşük iktidar zamanında 
oy avcılığı ve taraflarının himayesi için D. P. ocak ve bucak başkanlarının himayesi 
gayesiyle 2000 nüfuslu kasabada dahi Sümerbank mağaraları açılmıştı. Bunların da 
bir kısmının İnkılâp Hükümetimiz tarafından kapatıldığını memnuniyetle müşahede 
etmekteyiz. Ancak esnafın hakkına tecavüz edilmemesi için Sümerbank mağazalarının 
perakende satış yapan yerlerini ve hiçbir faydası olmıyan Devlete malî külfetler 
yükliyen kasabalardaki bu mağazaların da hepsinin kapatılmasını bu suretle 
Sümerbank’ın 1950 senesindeki hakikî hüviyetine kavuşturularak manifaturacı 
esnafın hakkına tecavüz edilmiyeceğine artık emin bulunmalktayız…Sözlerimin son 
kısmındayım. Müsaade ederseniz bir noktaya daha temas edip bırakacağım. 
Muhterem arkadaşlarım; Sayın Ticaret Vekilinin İnkılâbı mütaakıp teşkilâtımıza 
müracaatlerimizde gösterdiğiniz suhuleti sıralayarak şükranlarımı bir kere daha 
ifade edeceğim. 1. Esnaf ve Küçük Sanat Kanununun hazırlanmasına, 2. Et Balık 
Kurumunun esnafımızı ilgilendiren hususlarına, 3. Esnaf kredilerine, 4. Narha tâbi 
müesseselerin, Belediye ile olan münasebetlerdeki alâkasına, 5. Esnaf modern 
çarşılarının tesisi hakkındaki istirhamımıza, 6. Küçük Sanayi sitelerinin tesisinde 
müracaatimizin nazara alınacağına,  7. Esnaf ve küçük sanatkâra uzun vadeli  tesis 
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kredisi verilmesindeki müracaatimize, 8. Millî Korunma Kanunu kaldırılmasiyle 
esnafımızı rahat çalışma imkânına kavuşturmasına, 9. Sümerbank mağazalarının 
kapatılarak esnafımıza çalışma imkânı sağlanmasında, 10. Halk Bankasının 
esnafımızı alâkadar eden durumu hakkındaki ilgisine, 11. Esnaf kredileri mevzuundaki 
müzaharetine, 12. Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin kredilerinin artırılması hakkındaki 
ricamıza, 13. Narha tâbi esnaf teşkilâtımızın belediye ile olan münasebetlerinde ve 
komisyonlarda ve esnaf temsilcisi bulundurulması hakkındaki temennimizin kabul 
edilmesi hususunda, 14. Almanya’ya gönderilecek esnaf ve küçük sanatkârlarımız 
hakkındaki yakın alâkasına, 15. Fuarlarda memleket dâhili ve dış memleketlerde 
küçük sanayiimize yer verilmesi hakkındaki ilgisine, 16. Esnafımızın iptidai 
maddesinin temininde kota tevzilerinde teşkilâtımıza gösterdiği itimat ve alâkasına, 
17. Esnaf ve küçük sanatkârlarımızın imâl ettiği Türk mamullerinin dış pazarlara 
ihracı hususundaki ilgisine. Arkadaşlarım bütün saydıklarımın dışında  daha birçok 
meselelerimize Ticaret Vekilinin ve İnkılâp Hükümetimizin göstermekte olduğu 
kolaylıktan teşkilâtımızın daima inkişafa müteveccih hamleler yapacağını ve 
İnkılâbımızın bekçisi olarak hizmet görürken şükranlarımızı ifade edelim. Muhterem 
arkadaşlarım; esnafın son çıkan Gelir Vergisinde yüklendiği ağır külfetleri gerek 
Sayın Maliye Vekili ve gerekse Ticaret Vekilimiz Kurulmuş İslâhat Komisyonunda 
halledeceklerini ve esnafı ağır formalite ve külfetinden kurtarıp basit ve takdiri bir 
usulle bir vergi usulüne bağlıyacaklarını vait buyurdular; buna da ayrıca teşekkür 
ederim.  Muhterem arkadaşlarım; son olarak arz ediyorum. Bütçeye fuar tahsisatı 1 
milyon lira konmuştu. Bu encümende 500 bin liraya indirilmişti. Dış memleketlerde 
yani Cenubî - Akdeniz havzasındaki memleketlerde açılacak fuarlara iştirakimiz çok 
faydalı ve zaruridir. Ama bu para ile  bu işler görülmez. Bunun için bu tahsisatın 1 
milyon olarak verilmesi çok yerinde olur. 13 sayılı Kanun iki taraflı anlaşmalar 
mevzuunda Ticaret Vekâletine birçok yeni mükellefiyetler yüklediği halde kadro 
bakımından ve tahsisat bakımından hiçbir imkân sağlamamıştır. Muhterem 
arkadaşlarım; fuar mevzuuna temas etmek istiyorum. Bilhassa memleketin sınai 
inkişafı bakımından lüzumlu bir meseledir. Şunu hemen ifade edeyim ki, 14 Mayıs 
1950 tarihinden 27 Mayıs 1960 tarihine kadar bu memlekette fuarlara değil, dış 
memleketlere gidenler memleketin dövizlerini israf eden insanlar müspet hiçbir şey 
yapmamışlardır. Arkadaşlarım 27 Mayıs İnkılâbından sonra bu memleket esnaf ve 
sanatkârının inkişafı için istirhamlarımızın alâka görmesine candan kulak veren 
Millî Birlik Hükümetine nasıl bir ifade  ile teşekkür edeceğimizi Yüksek Kurucu 
Meclis huzurunda kelime bulup arz etmek imkânından âciz kalmaktayım. Artık 
bundan sonra gelecek zamanlar hep ileri adımlarla memleketi daima ışığa 
kavuşturacaktır. Geçen sene D. P. iktidarının bütçesini tenkidederken istirhamlarımızı 
kabul etmek şöyle dursun gökten yağmur yağar gibi bizlere ceza verip Meclisten 
dışarıya atan insanlara Allah sizi bu milletin başından yoketsin ve  gelecek 1961 
bütçesinde dertlerimizi rahat rahat konuşma imkânına bu suretle kavuşmuş olacağız. 
Ve sizler burada milletin dertlerine set çekme imkânını bulamıyacaksınız, demiştim. 
Bugün bu temennimiz arzu edildiği şekilde milletçe tahakkuk etmiştir. Rahatça 
konuştum. Reis Beyefendiden ve Muhterem Paşamdan aldığım ikazlar çok nazikâne 
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ve samimî oldu. Allah bize böyle rahat konuşma imkânını da nasip etti rahatça 
konuştum. Yüksek Kurucu Meclisi hürmetle selamlıyarak huzurunuzdan ayrılırım.” 
Diyerek sözlerini tamamladı.

Kurucu Meclis üyesi Enver Kırker, söz aldı, “Muhterem arkadaşlar; bendeniz 
vekâletin teşkilâtından bilhassa Avcılık Müdürlüğü kadrosuna temas edeceğim. 
Bu Umum Müdürlüğün mesaisi şimdiye kadar kadro darlığı sebebiyle ve hakiki 
hüviyetine uygun, bütün istihsalden istimlâke kadar iktisadî veçheleriyle Ticaret 
Vekâletinin değil bir müstakil Umum Müdürlük halinde idare edilmesi lâzımgeldiği 
hakikatini ortaya koymak istiyorum. Muhterem arkadaşlar; Türkiye ziraat memleketi 
olduğu kadar bir su mahsulleri memleketidir de. Bu sadece benim müşahadem 
değildir. Ecnebi ve hattâ bu memleketin yetiştirdiği, tecrübeye sahip mütehassısların 
raporlarında aynen münderiçtir. Üç tarafı su olan memleketimiz çeşitli su mahsullerine 
sahiptir. Muhterem arkadaşlarım, şunu açıkça ifade etmek lâzımdır ki Norveç, İtalya 
ve Yunanistan gibi balıkçılıkla uğraşan bu memleketler müessese müdürlüğü ile 
idare edilmemektedirler. Hal böyle iken maalesef bu müessese hakikî bakanlığını 
bulamamıştır. Bir zamanlar Münakalât Vekâletine, daha evvel liman hizmetlerinde 
ve sonra da Ticaret Bakanlığına bağlı kalmıştır. Buna sebep sırf standardizasyon 
işlerine bağlı bulunması kasdiyledir. Bu müessese bir şef ve bir daktilo ile idare 
edilmiş, rahmetli Kemal Bayraklı tarafından hazırlanan bir rapor üzerine bu müessese 
senelerce bu şekilde çalışmıştır. Balıkçılık mevzuunun petrol ve toprak mahsulleri 
ofisleri gibi bir müessese tarafından katma bütçeli olarak idare edilmesi zarureti 
aşikârdır. Su mahsulleri hakkında gazetelerde sık sık malûmata rastlarız. Kendilerine 
verilmiş olan soğuk hava depoları ihtiyaçlarına kâfi gelmemektedir. Sonra mecburi 
hükümlerle leyli mekteplerde ve hastanelerde su ürünlerinin istihlâkini mümkün 
kılmak imkânı yok mudur? Bu projeyi tahakkuk ettirebilmek için katma bütçeli ve 
mütedavil sermayeli bir müessesenin kurulmasını hasretle arzulamaktayız. Zirai olan 
bu müessese, Ticaret Vekâletinde dar bir kadro içerisinde çalışmaktadır. Acaba bu 
durum daha kaç sene devam edecek? Bu mevzu ile ilgili olarak Hükümetten bir sualim 
olacak, günlük hayatımızda gıda sıkıntısı çekerken bunlardan faydalanmak, hatta 
bunun askere füme balık şeklinde bir gıda maddesi halinde verilmesi düşünülüyor 
mu? Su mahsulleri mevzuunda, dünyanın hiçbir tarafında Allahın nasibetmediği 
bu membalar Karadenizden başlayıp Ege Denizi ve Akdenize kadar uzanmaktadır. 
Hattâ İspanya’dan gelip boğazdan geçerken yakalanan balık cinsleri dahi mevcuttur. 
Memleketimizin mâlik olduğu bu güzel membanın kıymetine inanarak ve bugün 
hâkim olan ruha uygun olarak bu mevzuda bir kamçılama yapılabilir mi? Maalesef 
biz bugüne kadar balıkların ancak yaşamalarına ve seyahat etmelerine hizmet 
etmişizdir. İkinci istirhamım, muhterem arkadaşlarım; bilindiği gibi, Petrol Ofisi, 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Et Balık Kurumu her sene açık verir ve şimdiye kadar 
Hazineye milyarlara malolmuştur. Bütçe Komisyonunda konuşurken komisyon 
Başkanı Sayın Fikret Kuytak’ın da işaret ettiği gibi, hiç şüphesiz bu zarar Hükümetin 
fiyat politikasından ileri gelmiştir; ama bu fiyat politikası üzerinde idarece durulmalı, 
düşünülmeli idi. Zararın sebepleri araştırılmalı ve çareleri ile birlikte gösterilmeli 
idi. Bu zararların bir sebebi de gayet tabiîdir ki, partizan idare ve  idarenin bu gibi 
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iktisadî müesseselere yerleşmiş elemanlarıdır. Arz etmek istediğim tedbirlerin biri 
de bu teşekküllerin bu gibi insanlardan kurtarılmasıdır, öğreniyoruz ki, bir kısmı 
da şimdiden yine kadrolara geri dönüyorlar. Bu vasfını kaybetmiş idarecilerin 
uzaklaştırılması ve bu hususun ne zamana kadar devam edeceği hakkında izahat 
verirlerse memnun kalırız. Mâruzâtını bundan ibarettir.” Dedi.

 Kurucu Meclis üyesi Enver Sökmen  “Muhterem arkadaşlar, ben Sayın Ticaret 
Bakanından, Maliye Bakanından ve Yüksek Meclisinizden bütçe dolayısiyle her 
hangi bir fasla yeni tahsisat ilâvesini değil, bilâkis Sayın Maliye Bakanına gelir ve 
döviz getirecek bir mevzudan su ürünlerinden ; balıkçılığımızdan bahsedeceğim. Bu 
mevzuda ne kadar çok söylense hem yeri ve hem de sırasıdır. Fakat bu gelir 
kaynağının mevcudiyetini ve ehemmiyetini Yüksek Meclisin bütün önemi ile 
bildiğine kaani olduğum için alâkalı bakanlardan bâzı temennilerde bulunarak 
sözlerime son vereceğim. Beni tanıyan ve asker olduğumu bilenlerden her hangi bir 
arkadaşımız içinden asker olan bu zat balıkçılıktan ne anlar ve bu hususları ne suretle 
bilir, diye düşünebilir. Muhterem arkadaşlarım, bu temennilerim, yalnız kendi görüş 
ve bilgimden aldığım ilhamla değil. Balıkçılar Cemiyeti, balık mütehassısları 
kooperatifleri müdürleri ve balık ticareti ile meşgul iş sahiplerinin de iştirakleri ile 
yapılan müzakereler sonunda tesbit edilen hususlar öğrendikten sonra vâki 
olmaktadır. Muhterem arkadaşlar, yurdumuzun döviz kaynaklarından biri, deniz ve 
göllerimizde tutulan balıklarımızdır. Bu istihsalin bir kısmı mahallî, bir kısmı yurt 
içinde istihlâk edilir, diğer büyük kısmı ise ihracedilir. İşte döviz getiren kısım bu 
ihracedilen balıklarımızdır. Bugün 15 000 000 lira kıymetinde döviz getiren bu 
ihracatın, Devletin himayesi ve iyi teşkilâtı, tutulan balıkların kıymetlendirilmesi 
halinde birkaç misli artması işten bile değildir. Hattâ ilerde Türkiye’nin ihraç malları 
arasında en ön safta yer alacak bir kalem ve en çok döviz getireni olacaktır. Tabiatın 
yurdumuza bahşettiği bu büyük imkân ve servetten faydalanmak ve gereken 
ehemmiyeti atfetmemek; her türlü gelir kaynaklarını artırmak yolunda büyük 
gayretler sarf ettiğimiz bu devre de çok yazık olur. Deniz mahsulleri, Hükümetimizi 
hiçbir zorluğa sokmadan ihracı mümkün olan tek ihraç malımızdır. Ne prim ister, ne 
de ihraç yeri arar. Deniz mahsullerimizin her çeşidinin müşterisi hazırdır. Hattâ 
hususi vapurları ile, motorları ile ayağımıza kadar gelip mahsullerimizi almaktadırlar. 
İtalya, Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, İsrail başlıca 
müşterilerimizdendir. Sayın Ticaret Bakanından ön plâna alarak neticelendirilmesini 
rica ettiğim ilk temennim naylon balık ağları hakkındadır. Bugün bütün dünyada 
balık istihsalinde naylon balık ağları kullanılmaktadır. Bu naylon balık ağları, 
kalitesi, hafifliği, çabuk kuruması, mukavim oluşu dolayısiyle balık istihsalini büyük 
mikyasta artırmıştır. Yakın zamana kadar yani 27 Mayıs İnkılâbına kadar yurdumuzda 
bu cins ağlar yoktu. Sebebi, Gümrük kanunlarımızda alelûmum naylon mamulleri 
için konmuş bulunan % 80 verginin bu ağların ithaline imkân vermemesi idi. Millî 
Birlik Hükümeti, memleketimizin bu büyük ihtiyacının son defa çıkardığı 34 sayılı 
Kanunla % 10 gibi çok iyi ve müsait bir hadde indirmiş ve bu kanunu bu sene balık 
istihsali mevsimine girmek üzere iken çıkararak ağların gümrüklerden ucuz tarife ile 
çıkarılmasına imkân vermiştir. Bu keyfiyet mühim ve büyük mikyasta balık istihsalini 
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sağlamış, ihracatımızı geçen senelere nazaran daha da artırmıştır. 10 binlerce 
vatandaşı alâkadar eden bu kanunu çıkaranlara huzurunuzda teşekkürü borç bilirim. 
Naylon balık ağlarının %  10 Gümrük Resmi ile ithali hakkı 34 sayılı Kanunla yalnız 
İktisadî Devlet Teşekküllerine hasredilmiş bulunmaktadır. (Et, Balık Kurumu, Gima 
gibi) Balık avcılığında büyük bir değişiklik istihsalimizde büyük artış sağlamakta 
olan ve başka hiçbir işte kullanılmasına imkân olmıyan naylon balık ağlarını indirimli 
Gümrük Resmi tarifesi ile memlekete ithali müsaadesinin İktisadî Devlet Teşekkülleri 
gibi hususî, ticarî müesseselere verilmesi halinde; kalite, fiyat bakımından 
balıkçılığımıza en uygun bulunanlarını ithal etmek mümkün olacaktır. Bu sebeple 
hazırlandığını bildiğimiz ve arz ettiğim ithal imkânını sağlıyacak olan, 34 numaralı 
Kanunu tadil edecek ek kanun tasarısının bir an evvel kanunlaşmasının teminini rica 
ederim. Bizce âcil olan bu temenniden sonra zaman ve imkân bekliyen ve tahakkuku 
mutlaka lâzımı gelen bâzı hususları ve temennileri arz edeceğim: Taze ve dondurulmuş 
balıklarımızın ihracı için kâfi miktarda izotermi vagon veya soğuk hava teçhizatlı 
kamyon ve deniz nakil vasıtalarına ihtiyaç vardır. İzotermi vagonlarının 300 e 
çıkarılması alâkalılarca zaruri görülmektedir. Henüz memleketimizde mevcudu 
olmıyan frigorifik kamyonların ithali lâzımdır. Bu şekilde teçhiz edilmiş deniz 
vasıtalarımızın yanına beheri 200 ton balık nakledecek en az 5 geminin satınalınması 
zaruridir. Balıkçılarımızın; mühim diğer bir derdi daha vardır: Karadeniz Boğazı 
civarında balıkçılık vasıtalarının barınabilmesini temin için küçük barınaklar 
yaptırılması işi Karadenizde hava daima bozar, barınacak liman ve barınak 
olmadığından havanın bozulması halinde hemen avlanmayı terk ederek boğaza 
çekilmek zorunda kalan balıkçılar istihsalden mahrum kalıyorlar. Fakat bu gibi 
barınakların mevcudiyeti halinde en son zamana kadar avlanmasına devam eder ve 
nihayet en tehlikeli hal ve zamanda bu yerlere sığınır. Hem avlanmak ve hem de 
tutmuş olduğu balığın, teknesinin ve hayatının muhafazası mümkün olur. Bu yüzden 
her sene, birçok hayat kaybedilmekte, memleketin serveti elden çıkmaktadır. Bu 
hususun dikkat nazara alınması halinde kazancımız çok büyük olacaktır. Karadenizin 
bilhassa Rumeli sahillerinde yer yer barınakların gecikmeden yaptırılması zaruridir. 
Alâkalıların dikkat nazarlarını bu hususa bilhassa çekerim. Diğer bâzı temennilerimiz 
arasında; Ziraat Bankasının balıkçılara yaptığı kredi yardımları gelir. 6118 sayılı 
Kanunla Ziraat Bankası; balıkçılara az faizli ve uzun vadeli krediler vermektedir. 
Çok faydalı olan bu kredilerin dahilî ve haricî halik ticareti yapanlarla, sanayicilerine, 
buzhanecilere de teşmili büyük faide sağlıyacaktır. İhraç malı olan balıklardan 
belediyelerin muhafaza, tartı ve satış gibi hiçbir hizmeti sefok etmediği halde ihraç 
sırasında tahsil edilen balıkhane ücret ve Resminin kaldırılması lâzımdır. Bu ihraç 
fiyatlarının pahalılaşmasına sebeb olmaktadır. Fazla ve frenleyici mahiyette olan 
ihracat formalitelerink basitleştirilmesi ve bu işlerin gümrüklerde bitirilmesi lâzımdır. 
Diğer bir temenni de; Su ürünleri ihracatımızı artırmak için komşu memleketlerle 
yapılacak ticarî anlaşmalarda koruyucu tedbirlerin alınması başta gelen bir hizmet 
olmalıdır. Balık ihracatında mühim rolleri olan soğuk hava depolarına muhafaza ve 
dondurma masraflarının azaltılması için sarf ettikleri elektriğin ucuz verilmesi de 
balıkçılığımızı koruyan tedbirler meyanındadır. Diğer bir temenni, memleket 
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dâhilinde balık istihlâki için Hükümetçe halk arasında lâzımgelen propagandanın 
yapılması. Ordu teşkilâtı, yatılı okullar, hastaneler, iaşe ile alâkalı bütün resmî ve 
hususî müesseseler ve iş yerlerinde haftada bir gün taze veya dondurulmuş 
balıklarımızdan hazırlanmış yemeklerin verilmesinin usul ittihazı memleketimiz 
için büyük faydalar temin edecektir. Bu husustaki tevziatı Et, Balık Kurumu 
memleket çapında pekâlâ yapabilir. Bu vesile ile Et ve Balık Kurumuna biraz temas 
etmek isterim. Hususi sektör olarak büyük bir faaliyet ve inkişaf kaydeden ve arz 
ettiğim hususlar sağlandığı takdirde daha büyük inkişaflarına şahit olacağımız 
balıkçılığımızın faaliyeti müşahade edildiği bu sırada işitiyoruz ki; Et, Balık Kurumu 
büyük masraflar ihtiyar ederek kendi nam ve hesabına balık tutmak, satmak için 
yeniden bir teşkilât kuruyor. Av malzemesi, motor ve saire almak istiyormuş. Gerek 
Bütçe Komisyonundaki konuşmalarda ve gerekse fiilî sahada perakende işler 
yüzünden Et Balık Kurumunun büyük zararları olduğunu öğrenmiş ve görmüş 
bulunuyoruz. Buna rağmen ne netice vereceği daha kurulmadan belli olan böyle bir 
teşebbüsün niçin göze alındığını bilemiyorum. Memur balıkçının; Karadenizin sert 
ve fırtınalı havasında, yağmurda, soğukta ve her türlü hava şartları altında bu 
müesseseye nasıl faydalı olacağını bilemiyorum; balığın ne büyük ceht ve gayretler 
sarf edilerek tutulduğunu, hayatları pahasına çalışanları görmekle mümkün olur. 
Kanaatimce Et Balık Kurumu da balık tutmak için teşkilât kurma, balık tutup satma 
yerine her mevsimde 100 binlerce çift balığı diğer bir ifade ile tonlarca balığın denize 
dökülmesine meydan vermiyeeek imkânları kendi çapı dâhilinde sağlamalıdır. Yani; 
alacağı tedbir kuracağı teşkilât ile istihsalin kıymetlendirilmesini, balığın çok 
tutulduğu zaman piyasada satılamıyanların mubayaasını ve muhafazasını, yurdun en 
uzak yerlerine kadar nakledilebilmesi, istihsalin ihracının temini imkânlarını 
hazırlanmasını sağlamalı, istihsal vasıtalarının ve malzemesinin en iyilerinin yurda 
ithalini ve buna benzer hizmetlerini yapmalıdır. Kendisine ve balıkçılarımıza büyük 
zararlar tevlidedecek teşkilâtın tetkik edilmeden kurulmamasının teminini rica 
ederim. Bu sene balıkçılarımızın büyük gayreti sayesinde çok balık tutulmuştur. Ele 
geçen bu büyük fırsata mukabil gerek deniz ve gerekse demiryolu ile harice sevk 
edilecek balıklar için vasıta sağlanamadığından bir kısmı maalesef denize bile 
dökülmüştür. Sakıt idarenin her şeyde olduğu gibi bu husustaki teşkilâtsızlığı, ihmali 
yüzünden vukubulan bu kayıplar senelerden beri devam etmiştir. Bundan sonra 
alınacak tedbirlerle ortadan kalkacağına eminim. Henüz çıkmamış olan birçok haklar 
ve muafiyetler tanıyan «Su ürünleri» Kanunu ile bu kanunun tatbikatına ait «Av 
Nizamname» lerinin meriyete konulması hususunun bilhassa bütün alâkahlarca 
beklenmekte olduğunu arz etmek isterim. Balık avcılığının en büyük kısmının 
İstanbul ve civarında yapılmakta olduğu malûmunuzdur. Hariç memleketlere yapılan 
ihracat, gümrük işleri ve her türlü muamele büyük ölçüde İstanbul’da cereyan 
etmektedir. Hal böyle iken Ticaret Vekâletinden su ürünleri işi ile meşgul olan 
daireden her hangi bir merci İstanbul’da yoktur. Lüzumuna kaniiz. Sayın Ticaret 
Bakanından bu hususun tetkikini ve imkânlar bulmasını rica ederim. Muhterem 
arkadaşlar; Balık istihsali ve ihracı için Sayın Ticaret Bakanından; yurt içine ve 
memleket haricine sevk edilecek balıkların nakli için lâzımgelen vasıtaların temini 
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hususunda da bilvesile Ulaştırma Bakanından, naylon ağların indirmeli tarife ile 
hususî müesseseler tarafından da memlekete ithaline imkân verecek «34» sayılı 
Kanuna ek olacak kanunun acilen çıkarılması hususunun da teminini yine bilvesile 
Gümrük ve İnhisarlar Bakanından temenni etmiş bulunuyorum Yalnız bir ticaret 
mevzuu gibi görünen mâruzâtım ve temennilerim; hakikatte her üç bakanın, hattâ 
Maliye Bakanının da alâkası ile tahakkuk edecek bir mevzudur. Millî Birlik 
Hükümetimizin balıkçılığımıza verdiği ehemmiyeti alâkalı bakanların her türlü 
müracaatlere gösterdikleri ilgi ve ibza ettikleri yardımların bizzat şahidiyim. Bu 
temennilerimin de aynı alâka ile tahakkuk ettirileceğine emin olarak ve büyük bir 
itimatla beklemekte olduğumuzu arz ederim. Tafsilen arz ettiğim bu temenniler 10 
binlerce vatandaşın beklediği ve ümit bağladığı işlerdir. Bu beklenen temenniler 
tahakkuk ettiği takdirde 10 binlerce vatandaş sevinecek. Balık ihracı dolayısiyle 
bugün temin edilmekte olan milyonlarca liralık döviz 5 - 6 misline çıkacak ve 
balıkçılığımız bir gün Devlete birinci derecede döviz getiren bir membağ olacaktır. 
Yüksek Meclisinize hürmetlerimi sunarım.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Arkan Ferhan, “Muhterem arkadaşlar; huzurunuzu 
suiistimal etmeden kısa olarak konuşma yapacağım. Muhterem arkadaşlar, Ticaret 
Vekâleti bugün memleketin mal piyasasını tanzim etmekle vazifelendirilmiş bir 
müessesedir. Mal piyasası ise sert ve ağır tedbirlerden hoşlanmıyan bir piyasadır. 
Yumuşak hareket edilir, okşıyarak muamele edildiği takdirde inkişafa mazhar olur, 
dünkü krizler görülmez. Bunun bir misalini arz edeyim. 1946 yılında Millî Korunma 
Kanunu çıkarken o zamanın Başvekili Millî Korunma Kanunu çıkar çıkmaz her türlü 
madde bollaşacak ve ucuzlıyacak gibi bir zihniyetin ifadesinde bulunmuş, sanki bir 
sihir gibi bolluk getireceğine inanmıştır. Ama hâdiseler onu tekzibetmiş ve o zaman 
tenkid edenleri de teyidetmiştir; binaenaleyh arz ve talep nerede olursa olsun bu 
kanunlar içinde mevcudolacaktır. Bu gibi sert tedbirlerle bakanlığın hareket 
etmemesini tavsiye etmekteyim. Bakanlığın esas vazifesi piyasanın tanzimi ile 
lâzımgelen tedbirlerin alınmasından ibarettir. Bu bakanlığın bünyesinde dış ve iç 
ticaret mevzuu diye iki mevzu vardır. Bu iki mevzuda da istihsali düşünmek lâzımdır. 
Türkiye’nin bir istihsal dâvası vardır. Fazla istihsal mecburiyetindeyiz. Ancak bu 
istihsali salim bir yola götürmemiz lâzımdır. Mümkün olduğu kadar fazla çalışmak, 
fazla istihsal etmek ve satmaktır. Bu işte ihracat dâvası bizim karşımıza çıkmaktadır. 
Dış ticaret açığı diye bir şey veriyoruz. Bununla karşımıza bir dış ticaret mevzuu 
çıkıyor. Bunlardan birisi ihraç maddeleri nelerdir? Esasen başlıca ihraç maddelerimiz 
malûm. Tütün, krom, incir ve üzüm. Seneler senesi bu aynı şekilde devam eder gider. 
Bunların da Türkiye’ye ne kadar döviz getirdiği de malûm bir keyfiyettir. Onun için 
tediye açığını kapatmak maksadiyle yeni ihraç maddeleri bulmak lâzımdır. Bunun 
yanısıra bizim mallarımıza ihtiyaç gösterecek yeni pazarlar bulmak zorundayız. 
Bugün gerek Afrika’da, gerekse Asya’da yeni kurulmuş birçok devletler vardır. 
Bunlarla iktisadî bakımdan münasebetler tesis etmek suretiyle kendi mallarımızı 
satacak pazarlar temin etmek mecburiyetindeyiz. Bilhassa müslüman olan 
memleketler, zannımca bizim mallarımıza karşı fiyatlar bakımından bir müsavat 
olduğu takdirde, tercih göstereceklerdir. Ancak bir husus vardır ki, bu memleketteki 
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mallar, bu memlekette istihsal edilen maddeler bizim memleketimizin istihsal 
maddelerine müşabehet arz etmektedir. Bunu anlaşmalarla ihracetmek mümkün 
olabilir. İhracat mevzuunda mühim bir derdimiz de var; numune gönderilmesi 
meselesi. Gülyağı biliyorsunuz kıymetli bir meta olarak ihracedilir, ihraçtan evvel de 
numune göndermek lâzımdır. Gümrük mevzuatımız ancak 4 gramlık bir şişe içinde 
numune göndermeye müsaittir. 4 gramlık bir şişe yerine varıncaya kadar bir gramı 
dökülmekte bir gramı da uçmaktadır. Gönderilen yerde bunun bir lâboratuvar tahlili 
yapılacaktır 2 gram yağ ile bu nasıl yapılır ve vasfı nasıl anlaşılır. Binaenaleyh bunun 
üzerinde durmak iktiza eder. Bir malın gönderilmesi için akreditif açılabilir. Bunların 
da kolay şekilde memleket dışına çıkmasını temin etmek lâzımdır. Biraz evvel 
konuşan Muhterem Paşam balık mevzuu üzerinde durdu. Bu memleketin en büyük 
ihraç maddelerinden birisi de balıktır. Ticaret Bakanlığından ihracat miktarını aldım, 
dört beş aylık ihraç dört buçuk milyon dolara baliğ olmuş. Bu rakam ümit verici bir 
rakamdır. Et Balık Kurumu balık tutmak usulünden vazgeçtiğine göre depo ve 
muhafaza yoluna girdiği malûmdur. Balık öyle bir mevzudur ki satacağınız zaman 
müşteri bulamazsınız. İstendiği zaman da balık bulamazsınız. Onun için muhafazası 
şarttır. Biz pahalı satmak istediğiniz zaman ancak komşuların ihtiyacı olduğu anda 
satabilirsiniz. Onun için muhafazayı tercih etmek daha iyidir. Son aylarda takibedilen 
yol bu şekildeki semeresini vermiştir. Bu bakımdan Bakanın hareketini şayanı şükran 
buluyorum. İkinci olarak temas etmek istediğim mevzu, konserve balık, mevzuudur. 
Balığı konserve balık şeklinde ihracetmekte daha büyük faydalar vardır, çünkü 
memleketimizde çıkan ender balıklara bilhassa Orta - Doğu memleketleri büyük 
rağbet göstermektedir. Hele bunları konserve halinde ihracettiğimiz zaman kendimize 
büyük bir döviz kaynağı temin etmiş olacağız. Konserve balık mevzuu ile ilgili 
olarak Marmara havzasında bir tesis kurulmuştur. Fakat ne yazık ki, eski devrin 
zihniyeti sebebiyle kurulmuş olan bu şirket dağılmak mecburiyetinde kaldı. Şimdi 
bu tesisler Marmara havzasında ölü bir vaziyettedir. Bu tesisleri yenibaştan ele 
almakta büyük faydalar vardır.  İthalât meselesine gelince; ithalât seneler  senesi bu 
memleketin başına bilhassa 1944 den  sonra büyük bir dâva halinde belâ olmuştur. 
1954 den 1958 yılına kadar aynı surette devam etmiş fakat 1958 de kotalar yolu 
açılmıştır. İthalâtta serbest rejime yer vermek hem ithalâtı kolaylaştırır, hem de 
memleket ihtiyacı olan malların daha kolay ve süratle teminine imkân sağlar. Onun 
için bendeniz kotaların çok faydalı olduğuna kaaniim. Bu kotanın diğer bir karakteri 
de sınaî sektöre iptidaî madde temini bakımından daha fazla ehemmiyet vermiş 
olmasıdır. Bu, kotanın iyi bir tarafıdır. Bâzı şikâyetler olmaktadır. Onu da söylemek 
istiyorum. Sanayie yapılan tahsisler üzerinde dururken, bilhassa tâli maddelerden 
kaçınmak lâzımdır. İthalâtçı tüccarların iş sahasına sanayici olarak müdahale ettiği 
ileri sürülmektedir. Bu mevzuu tetkik ettim, görüşlerimi arz edeceğim, aksi kanaat 
mevcutsa onu göre hareket edilir. Bir de dış ticaret ataşelikleri mevzuuna temas 
etmek istiyorum. Ticaret Vekâletindeki arkadaşlar gücenmesinler bu mevzuda 
Ticaret Vekâleti mensuplarının vazifelerini hakkiyle yaptıklarına kaani değilim. 
Bilhassa şu noktayı açıklamak istiyorum, dış ticaret mevzuunda dışarıya giden 
memurlar, maalesef memleketten ayrıldıktan sonra Vekâletle alâkasını kesip 
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gidiyorlar. Sanki bunları memleketle hiçbir alâkaları yokmuş gibi hareket ediyorlar. 
Hattâ söylemek istemiyorum ama zengin oldukları memleketin tebaası olmuş gibi 
hareket ediyorlar. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor, orada ne oluyor, ne var, hiçbir 
şeyden haberi yoktur. Bu durumu bir misalle arz etmek istiyorum. Vekâlet dışardaki 
melas fiyatlarını ticaret ataşesinden öğrenmek istedi, ticaret ataşesini göndermiş 
olduğu cevap ise, üzüntü ile söyliyeyim, melas fiyatları değil, şeker kamışı fiyatları 
üzerinde yapılan piyasa etüdü bize gönderilmişti. Biz  melas fiyatlarını soruyorduk, 
o şekerden bahsediyordu. Bu ataşenin artık faydalı olduğuna, olacağına kaani 
değilim. Muhterem arkadaşlar, ortada bir piyasa durgunluğu meselesi bahis 
mevzuudur. Ben burada hareket noktasını iki türlü alacağım. Bundan evvelki 
devrede, 1953 yılından önceki enflâsyonist gidiş neticesinde piyasadaki para artışı 
dolayısiyle ticarette bir hareket olmuştur. Bu hal 1958 yılına kadar gelmiştir. Buna 
normal bir devir demek imkânı yoktur. 4 Ağustos kararlarından sonra bir duraklama 
başlamıştır. 1959 da işlerde bir durgunluk başlamış, nihayet son günlerde biraz daha 
artar vaziyete gelmiştir. 1953 senesinden 1958 senesi 4 Ağustosuna kadar olan 
daralmayı anormal olarak kabul etmek lâzımgelir. Ancak bugün sıkıntının süratle 
geçmesine imkân yoktur. Serbest hayatta çalışmış bir arkadaşınız olarak, birçok 
müşahedelerim olmuştur. Bir tanesini arz edeyim. Hanın bir kapısından 910 kuruş 
fiyatla giren bir balya pamuk öbür kapısından çıkarken farklı fiyatla çıkıyor. Bunun 
en sert tedbirlere rağmen önüne geçilememiştir. Geçilemez, çünkü arz ve talep 
kanunu işidir, Millî Korunma işi değildir. Bugünkü durgunluğun bellibaşlı sebebi 
psikolojiktir. İhtilâlin yarattığı bir durumdur bu. Bu durum normale döndükçe çekilen 
sermaye yavaş yavaş piyasaya girecektir. Zaten böyle bir hareket de başlamıştır. Her 
ne kadar vergi zam kanunlariyle sermayenin piyasaya akını tekrar durmuşsa da, bu 
da zamanla geçecek ve sermaye hareketleri tekrar bağlıyacaktır. Elimizdeki bütçe 
enflâsyonist kaynaklara başvurmadıkça, kredi muslukları ayarlı tutuldukça ve 
yatırımların da en kısa zamanda harekete geçmesiyle önümüzdeki aylarda piyasadaki 
darlığın ortadan kalkacağı şüphesizdir. Son olarak müşterek pazar mevzuuna temas 
edeceğim: Bu mevzu üzerinde çok konuşulmuştur. Fakat hükümet olarak, müşterek 
pazarla olan münasebetlerimizin durumu nedir bilmiyoruz. Yunanistan girdi, yalnız 
biz kaldık. Girilsin mi girilmesin mi bir noktai nazar dermeyan etmiyecelim. 
Girilmesinde fayda olduğu takdirde girilmesi lâzımdır. Bir fayda yoksa girilmemesi 
lâzımdır. Ancak hudutları nerelere kadar gitmiştir. Bunun bizler için bilinmesinde 
fayda vardır. Burada sözlerime son verir, hepinizi hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Ahmet Şener söz alarak, “Muhterem arkadaşlarım, bendeniz 
Ticaret Vekâleti hakkında üç konu üzerinde konuşacağım. Birincisi; bu kürsüden, 
bu Meclisin açılışından beri söylenen ziraî kredi hakkında ve Ziraat Bankasının 
durumuna dairdir. Diğeri; Karadeniz Bölgesini kapsayan Fisko Birlik hakkında 
bâzı temennilerde bulunmak. Üçüncüsü ise; Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden 
bâzı temennilerde bulunmak olacaktır. Ziraî kredilerden bahsetmeden evvel Ziraat 
Bankasının durumunu daha iyi kapsaması bakımından şu hususu arz edeyim: 1958 
yılı millî gelir rakamlarına göre, ziraî hasılat 15 milyar 822 milyon Türk lirasına balîg 
oluyor. Bu hâsılanın yılda % 5 arttığını kabul edersek 1961 de bu tutar 18 milyar 



352

küsura baliğ olmuştur demektir. Yurdumuzda ziraatte hasılat sermaye nispetinin % 3 
olduğu kabul edilirse, gerekli sermaye tutarı da 54 milyon civarında olması gerekir. 
Bunun dörtte biri olarak yıllık kredi hacminin 10 milyar küsur olduğu görülür. Nispet 
% 20 olarak göz önüne alınırsa gerekli kredi 11 milyara baliğ olur. Diğer taraftan 
mevcut araştırmaya göre, işletmelerimiz, vasati sermaye olarak 33 bin lira kullanırlar. 
Bunun 16 bin lirası gayrimenkul sermayeye bağlanır. Bunların işler sermayesini göz 
önüne alırsak, hiçolmazsa % 20 sini karşılayacak bir krediye ihtiyacı olduğu görülür 
ve bu da vasatî olarak 3 200 lira eder. Her sene bunlar Mecliste söylenir. Küçük 
çiftçiye yetecek kredi plasmanı yoktur. Bu hesaplara göre, umumî kredi hacminin 
5 - 10 milyar lira arasında olduğu anlaşılır. Bu plasman hacmini Ziraat Bankasına 
temin etmek lâzımdır, aksi halde çiftçiden daha fazla istihsal yapmasını istemek, 
beklemek hayal olur! Bu kredinin temin edilmesi için bir teklifte bulunacağım. 3202 
sayılı Ziraat Bankası Kredi Kanununa göre bugün, verilen krediler, çiftçiyi tatmin 
edecek durumda değildir. Senelerce bunun tatbikatı aksak bir şekilde devam etmiştir. 
Halk bankaya geldiği zaman, alacağı borcu han köşelerinde, otellerde yedikten 
sonra köyüne döner. Ziraat Bankasının mahallî limiti dar, halkın borçlandığına 
değmemektedir. Hiç bir küçük çiftçi faydalı bir şekilde kredi alamamaktadır. Ziraat 
Bankasının teşkilâtının vermiş olduğu raporlar nazarı itibara alınmadığı müddetçe 
Ziraat Bankasından yine çiftçi faydalanmayacaktır. Bugünkü kredilerimizin toprak 
barem dereceleri mahalline göre ayarlanmış bulunuyor. Öyle bir barem yapılmıştır 
ki, sağında dere solunda çalılık olduğu için çiftçi kredi alamaz. Bunun bir şekle 
sokulmasını ve köylüye yardım imkânı aranmasını ve onun bu arada işlerinin 
kolaylaştırılması ve bu meyanda meselâ krediyi bankada değil köyünde vermek 
suretiyle onu mutazarzır etmemenin yollarını bulmalıyız. Ve onu memnun etmeliyiz. 
Elimde Ziraat Bankasının, Krediler Nâzım Heyetinin bir raporu var; orada şöyle 
diyor; bu takdirde yeni kredi talep ve ihtiyaçlarının karşılanması banka imkânlarının 
sair suretle takviye olunmasına vabeste görülmektedir. Buradaki listeden anlıyorum 
ki, bankanın umumî plasman yekûnu 2 200 000 liradır. Bu tamamen plase, edilmiştir. 
Küçük çiftçiye verilecek tek kuruş yoktur. Dış ve iç pazarlara malların sevk edilmesi 
gerekiyorsa zirai kredilerin verilmesi şarttır. Bu verilmediği takdirde bu memlekette 
istihsal ancak müstahsilin elde ettiğini kendisinin yemesine yetecektir. Pazara, 
piyasaya hiçbir şey götüremiyecek demektir. Arkadaşlar Karadeniz bölgesinde 210 
bin hektar sahada fındık istihsalinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bununla görevli bir 
Fisko Birlik vardır. Ve bu Birlik Ticaret Bakanlığına bağlıdır. Bu birliğin 36 bin aktif 
üyesi bulunmaktadır. Yılda 76 bin ton fındık istihsal edilmektedir. Rize’den Artvin’e 
uzanan sahayı kaplar fındık. Ticaret Bakanlığının samimiyetinden şüphe etmem, 
fakat burada hiçbir esaslı müdahale olmadan gereği gibi bir değerlendirme nasıl 
olur? Fakat şunu hemen söyliyeyim ki bir umum müdür tâyin edilir ki, emin olunuz 
fındığı çerez olarak görmüştür, hiçbir suretle bu hususta bilgisi yoktur. Tatbikat 
böyledir şimdiye kadar. Şunu da arz edeyim ki, fabrikasyon alarak yapılmakta olan 
çuvallama da ihracata mâni olan hallerin karşılanması hiçbir suretle düşünülmüyor. 
Fındık çuvallara doldurulunca haşere üşüşüyor, hiçbir zirai mücadele yapılmıyor. 
Ticaret Bakanlığından gelen müfettişler dahi bu bakımsızlığa mâni olamıyorlar. 
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7 senedir, 66 bin müstahsil kâr edemiyor. Fındık kabuğunu yakmak için tonuna 
dahi vermezler. Rica ediyorum, Ticaret Bakanı arkadaşımız bu işi organize etsin, 
tedibirlerini alsın. Karadeniz bölgesi yağmurludur. Hasat yağmur mevsiminde 
yapılır. Toplanan fındıklar ambarsızlık yüzünden yağmurun altında çürür. Ambar 
kimyası diye bir şey yoktur. Memlekete 200 milyon liralık döviz getirmekte olan 
fındık ihracı için ambarlama meselesinin halledilmesi lâzımdır. İhracatın artırılması 
için kurulmuş olan birlik, alıcı memleketlerle gerekli anlaşmaları yapamamıştır. 
Tonu 60 dolardan satış yapılırsa her halde bu memleketin müstahsili zarara uğramış 
olur. Fındıklarımızın muhafazası için iyi depolama şarttır. Kooperatif memurlarının 
durumu iyi değildir. 250 - 300 lira para alıyorlar. Bunlara yardım da bir zarurettir.” 
Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Başaran Sami söz alarak “Arkadaşlar; ticarî ve iktisadî 
sıkıntılarımız mevzu üzerinde biraz durmak için söz aldım. Bugün bu memlekette 
kiminle konuşursanız konuşunuz, hemen iktisadî ve ticarî hayattaki sıkıntıdan 
bahsetmesi gözden kaçmıyacak bir keyfiyet olarak görülmektedir. Şu halde ortada 
bir şey var, demek oluyor; böyle olunca da gerekli tedbirlerin alınması zarureti ortaya 
çıkıyor. Bugün artık iktisadî hayata yön vermek milletlerin ve hükümetlerin en 
bellibaşlı vazifelerinden biridir. Bu husus gün geçtikçe ehemmiyetini artırmaktadır. 
Arkadaşlar, fertlerin gerek ailelerine ve gerekse milletine faydalı olabilmek için 
evvelemirde kendi maddî varlıklarının devam ettirilmesi gerekir. Zira gerek  
bedenî, gerekse fikrî çalışmaların yapılabilmesi fertlerin maddî varlıklarını devam 
ettirmelerine bağlıdır. Bunun devam ettirilmesi ise, cümlenizin yüksek malûmu 
olduğu üzere, bu kimselerin oldukça iyi bir şekilde yiyip içmelerinin ve giyinmelerinin 
sağlanmasiyle mümkün olacaktır. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Evet 
arkadaşlar, fertler kendi varlıklarını devam ettirmektedir ki, gerek millete, gerekse 
ailesine yardımcı ve faydalı olabilirler. O halde fertlerin de kendilerini bu bakımdan 
güven içinde hissetmeleri için, gereği gibi yaşamaları için seçtikleri iş dallarında huzur 
ve güvenle çalışmaları ve bu çalışmaların, harcadıkları emeğin karşılığını almaları 
gerekir. Bunun böyle olduğuna kaani bulunmaları da tabiîdir. Bu da, zannediyorum 
ki, müstakar bir iktisadî ve ticarî nizamın kurulmasiyle mümkün olabilir. Kanunlar ve 
prensipler mevcuttur. Bu Sayın Ticaret Bakanımız ve kıymetli mesai arkadaşlarınca 
da malûmdur. Bu itibarla, bendeniz burada, bundan bahsedecek değilim. Yukarda, 
memleketin bir iktisadî sıkıntı içinde olduğundan bahsettim. Bugüne kadar bunun 
tabiî olduğunu kabul etmek lâzımgeldiğini ilâve etmek isterim. Elbirliği ile 27 
Mayısta bir İnkılâp yaptık. Tamamiyle bir inkılâp hüviyetinde, olan bu ak ihtilâl 
sebebiyle iktisat ve ticaret hayatında elbette bir duraklama olacaktı, bekleniyordu, bu 
oldu. Bu duraklamayı sona erdirmek için yeni ve faydalı yollar bulunmaya çalışıldı. 
Ancak, bu duraklama bugüne kadar sona ermesi lâzımdı. Artık duraklamanın 
bitmesi, piyasadaki hareketin başlaması icabeder. Bütçe kabul edilmektedir. Artan 
masrafların karşılığı, yeni vergilerle halktan toplanacak, Hükümete tevdi edilecektir. 
Bütün mânasiyle, vatandaşlar iktisadî mânada bir kıpırdama için bütçenin tatbika 
konmasını beklemektedirler. Bu, cemiyetimizi refah içinde olması mânasına gelmez. 
Bugün milletlerin her mânada kuvvetli olması demek, kabiliyet ve sarf ettiği 
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emek nispetinde millî gelirde vukua gelecek artışla, topyekûn ulaşılacak refah,ile 
ölçülmektedir. O halde bizim de iktisadî alanda kendimize hareket noktası olarak 
bu prensibi seçmemiz icabeder ve zamanı da gelmiştir. Silâhlı Kuvvetlerin bu yolda 
sarf ettiği gayretleri burada şükranla yâdetmek isterim. Artık bugünkü hükümetler 
daha geniş imkânlara sahip bulunduklarından yeni bir iktisadî. nizam kurulmanın 
zamanının geldiğini de arz etmek isterim. Bu nizamın kurulması için salahiyetli 
yüksek merciler tarafından gereken tedbirlerin süratle alınmasını candan diler; 
hepinizi hürmetle selâmlarım.” Diyerek sözlerini tamamladı.

Kurucu Meclis üyesi Abdülkadir Okyay söz aldı,  “Muhterem arkadaşlar, ben 
bütçe üzerinde konuşacak değilim. Ancak, Ticaret Vekâletini ilgilendiren en mühim 
bir konu üzerinde bir temennide bulunacağım. Arkadaşlar, bir memlekette iktisadî 
güç, sermayelerin bir araya gelerek büyük şirketler kurulmasiyle ve işlemesiyle 
kaimdir. Bizde kaç tane muntazam çalışan ve itimada şayan şirket gösterilebilir? 
Niçin böyle şirketler kurulamıyor bizde? Çünkü, şirket ortakları arasında daima hile 
ve ihtilâflar mevcuttur. Bunlar mahkemeleri uzun uzun meşgul etmektedirler. Büyük 
şehirlerimizde Ticaret Mahkemesi varsa da dâvalarının temposu başkadır. İstirhamım 
şudur ki; ticarî dâvaların süratle görülmesi ve ortaklar arasında suiistimal yapanlar, 
hile yapanlar, güveni sarsanlar hakkındaki müeyyidelerin şiddetlendirilmesi gerekir. 
Küçük sermayelerin bir araya gelmesine ve bunu sağlıyacak kanunlara çok büyük 
ihtiyaç vardır. Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Hüseyin Ulusoy kürsüye gelerek, “Sayın arkadaşlar, Ticaret 
Bakanlığından bâzı temennilerde bulunacağım : Yaş meyvaların ambalajlarının 
iyi yapılabilmesi için bâzı tedbirlerin alınması. Yaş meyva alıcısı memleketlerin 
taleplerinin esaslı şekilde tetkik edilerek istihsal mıntâkaları halkının haberdar 
edilmesi, yani istihlâk memleketleri ile istihsal memleketleri arasında, bir irtibat 
kurulması lâzımdır. Yaş meyva için ambalaj mühimdir. Alıcı bilhassa ambalajlamaya 
dikkat etmektedir. Fakat istihsal mıntakalarındaki halkın bundan haberi yoktur. 
Ticaret Bakanlığının, istihsal bölgelerindeki halkı bu bakımdan aydınlatmasını rica 
ediyorum. Üçüncü bir temenni var. Elma, portakal ve sâir meyvaların ihracında 
birtakım güçlükler vardır. Meselâ istihsal mıntakasında yapılan bir ambalaj limana 
gelinceye kadar bozulmaktadır. Orada yeniden kontrol ediliyor, bu lüzumlu. Ama, 
esas kontrolün istihsal bölgelerinde yapılması daha doğru olur. Ambalajın bozulması, 
meyvalarımızın çürümesine sebebolmaktadır. Bu yüzden ihraç memleketlerinde 
mallarımız refüze edilmektedir. Bu bakımdan Ticaret Bakanlığının ambalajlamayı 
istihsal mıntakasında kontrol etmesi zaruridir. Yaş meyva ihracı için kuru üzüm ve 
incirde olduğu gibi bir prim sisteminin tetkikini rica ediyorum.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Âdil Vardarlı kürsüye geldi,“Muhterem arkadaşlarım, ben 
kısa ve öz konuşacağım. Hep biliyorsunuz sakıt iktidar zamanında bir esnaf bankası 
kurulmuştu. Fakat bu banka esas gayesinden senelerce uzak bir şekilde çalıştırıldı. 
Yani Esnafa kredi verilmesi yerine iktidarın kendi adamlarına kredi veren bir 
istismar müessesesi haline getirildi. Bugün bu banka hemen hemen muattal bir hale 
getirilmiş bulunuyor. Bir buçuk milyon esnaf kredi sıkıntısı çekerken bu bankanın 
kapatılması bence doğru olmamıştır. Benim ricam şudur; bu bankanın yerine, hiç 
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olmazsa Halk Bankasının esnafa kredi vererek onlara yardımcı olmasını diliyorum. 
Yine bir zihniyet; birçok defa kürsüye çıkan arkadaşlarımız şunu soruyorlar ki; 
hemen zam olunca esnaf akla geliyor. Biliyorsunuz bu zihniyeti memlekette yaratan 
sakıt iktidardır. İlk defa zam inhisarlardan başlamıştır. Bugün namuslu ve dürüst 
bir esnaf hiçbir suretle zam yapmamıştır. Yapılacak olan memura, zamlar tamamen 
esnafın lehinedir. Küçük esnaf zam yapacak değildir. Biz son yapılan zamlardan 
bilhassa memnunuz. Memlekette memurlara zam yapıldı diye esnaf da zam yapar, 
yapacaktır, zihniyetini reddetmekteyiz. Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Sözleriyle 
konuşmasını tamamladı.

Kurucu Meclis üyesi Ziya Müezzinoğlu kürsüye geldi, “Muhterem arkadaşlarım, 
benden evvel konuşan muhtelif hatip arkadaşlar Ticaret Bakanlığının faaliyet 
sahasına giren konularda çeşitli görüşlerini açıkladılar. Bendeniz dış ticaret politikası 
ve bunun tatbikatı üzerinde kısaca durmak istiyorum. Yüksek Heyetinizin malûmu 
olduğu üzere, öteden beri bu alanda iki dâva devam edip gelmiştir. Bunlardan birisi, 
dış ticaretimizde aleniyet ve umumiyetin tesisi, ithalât programlarının aralıksız olarak 
tatbiki şeklinde tecelli etmiştir. Nitekim Millî Birlik Hükümetleri dış ticaret meselesi 
karşısında, Komitenin verdiği diğer Tekliflerle iki nokta üzerinde hassasiyetle 
durulduğunu görüyorum. Millî Birlik Hükümetleri zamanında, dış ticaret politikasının 
tatbikatı gözden geçirilecek olursa, şunu müşahede ederiz. Dış ticaretimizin 
tatbikatında aleniyet ve umumiyet tesis edilmiştir. Bu mesainin açık tecrübeleri nazarı 
dikkate alındığı takdirde samimiyetle kaydetmek icabeder ki, ithalât programları 
en ince teferruatına kadar zamanında ve dikkatle tatbik  edilmekte olduğu görülür.  
İthalâtın aralıksız ve arızasız olarak devam etmesine gelince: Hükümet bu senenin 
programında 518 milyon liralık bir ithalâtı kararlaştırmıştır. İlk 6 aylık kısmı tatbik 
edilmekte  bulunmuştur. Bu ilân edilen program zamanında açıklandığı gibi tamamen 
finanse edilmiş bulunmaktadır. İhracat gelirlerimizden mütevellit dövizlerin dışında 
kalacak açık Avrupa İktisadî İş Birliği Dairesinden ve Milletlerarası Para Fonundan 
temin edilen 88 milyon dolarlık kredilerle karşılanmış bulunuyor. Binaenaleyh araya  
fevkalâde bir sebep girmediği takdirde, yani İhracatımızda beklenmedik bir düşüş 
vukubulmadığı ve arz edilen kredi anlaşmalarının tatbikatında şu veya bu şekilde 
bir güçlük tezahür etmediği  takdirde bu programın aralıksız ve arızasız olarak 
tatbik edileceğinden emin olmamız lâzım gelmektedir. Bu sene için durum böyle 
olmakla  beraber nazarlarımızı biraz daha istikbale tevcih  edersek memleketimizin 
bu mevzuda ciddî bir durumla karşı karşıya bulunduğu müşahade edilir.  Bunu 
müsaade edilirse bir iki rakamla Yüksek  Heyetinize arz etmek istiyorum. Yapılan 
tetkiklere göre memleketimizin carî ithalât ihtiyacı takriben 400 milyon dolardır. 
Bunun yanında nakliyat ve sigorta gibi muameleler dolayısiyle her  sene 30 milyon 
dolar gelirlerimiz dışında ödeme yapmak zorunda kalıyoruz. Yine dış borç olarak 60 
milyon dolar ve dış borçlar taksiti olarak da 70 milyon dolar ödemek zorundayız.  
Keza evvelki seneler kredili ithalâtı için her  sene 35 milyon dolar ödemek zorunda 
kalıyoruz. Bu suretle her yıl 570 milyon dolarlık bir ödeme  muvazenesi karşısında 
bulunuyoruz. İhracat dövizimiz 360 milyon dolar olduğuna göre bu iki  rakam arasında 
tediye muvazenemizde her sene 200 - 220 milyon dolar bir açıkla karşıkarşıya  
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bulunuyoruz demektir. Bu açığı kapatmak için Amerikan Yardımı olarak ülkede her 
sene 80 - 100 milyon dolar ekonomimizin hizmetine âmâde  tutulmuştur. Bu imkânın 
bugünkü konjonktür içinde de devam etmesi için sebepler vardır. Fakat buna rağmen 
yine de bir açık karşısında bulunduğumuz bir vakıadır. Bu açıkların, mazide kısa 
vadeli krediler ve taksitler halinde karşılanması düşünülmüştür. Şimdiki açık bundan 
ileri gelmektedir. Bu fark istikbalde nasıl karşılanacak? Tediye muvazenesi yine 
bir mesele olarak ortada durmaktadır. Şunu arz edeyim ki, rakamlarda sadece câri 
ihtiyaç nazara alınmıştır. Ekonomik kalkınma mecburiyetinde olan memleketlerde 
yatırım yapmak bir zarurettir. Bizim memleketimizde yatırım yapmak demek, 
büyük ölçüde ithalât yapmak demektir. Mevcut tesislerimizi yenilemek için yatırım 
yapmak mecburiyetindeyiz. Yatırım ve yenileme ithalâtı artırır. Bunu nazarı dikkate 
aldığımız takdirde, bunun kıymetlendirilmesi, tediye muvazenesinin buna göre 
halledilmesi lâzımdır. Şunu hatırlatmak isterim ki, bu dâva bize münhasır bir dâva 
değildir. Hemen hemen az gelişmiş bütün memleketlerde bu mesele vardır. Türkiye 
ile bâzı az gelişmiş memleketlerin mukayesesini yaptığımız takdirde, görülür ki, 
aynı sıkıntılar onlarda da vardır. Filhakika Avrupa İktisadî İş Birliği memleketlerine 
dâhil olan memleketlerin mukayeseleri yapıldığı zaman, şöyle bir netice ortaya 
çıkıyor. Bunu Yüksek Heyetinize arz etmek isterim. Türkiye nüfusu 27 milyon 
800 bin, ihracat gelirleri 326 milyon dolar, görünmiyen gelirler 25 milyon dolar, 
umumî döviz gelirleri 351 milyon dolar, adam başına döviz geliri 12 dolar. Buna 
mukabil Yunanistan : Nüfusu 8 milyon 700 bin, ihracat gelirleri 209 milyon dolar, 
görünmiyen gelirler 260 milyon dolar, yekûn 469 milyon dolar, nüfus başına döviz 
geliri 54 dolar. İspanya : Nüfusu 30 milyon, ihracat gelirleri 804 milyon dolar, 
görünmiyen gelirler 468 milyon dolar, umum gelirler 1 262 000 000 dolardır, nüfus 
başına döviz geliri 42 dolar. Portekiz : Nüfusu 9 milyon, ihracat gelirleri 212 milyon 
dolar, görünmiyen 149 milyon dolar, yekûn 361 milyon dolar, nüfus başına düşen 
gelir 40 dolar. Muhterem arkadaşlarım; görülüyor ki Türkiye bütün bu memleketlere 
nazaran en aşağı kademeyi işgal ediyor ve vasati olarak gerek Yunanistan, gerek 
İspanya ve gerekse Portekiz’le nüfus başına isabet eden döviz geliri memleketimizin 
aşağı yukarı 3 misli civarında bulunmaktadır. Bu durumu nasıl halledeceğiz? Bu 
mesele de öteden beri memleketimiz içinde ve dışında muhtelif zaviyelerden 
tetkik mevzuu yapılmış ve muhtelif raporlara mevzu teşkil etmiştir. Türkiye’nin, 
kalkınmasına devam edebilmesi için mecburî olan yardım ve kredi ihtiyacı hakkında 
alınacak tedbirler yanında döviz gelirlerini de artırmak zorundayız. Bunun için 
başvuracağımız membalar da ortaya konmuştur. Bunlardan birisi ihracat, diğeri 
de turizm olarak yer almaktadır. O halde Türkiye evvelemirde ihracat gelirlerini 
artırmak zorundadır. Nitekim Millî Birlik Komitesi tarafından Hükümete verilen 
direktiflerde buna da işaret edilmiştir. Şu halde ilk elde bir ihracatı geliştirme plânına 
şiddetle ihtiyaç vardır. Geçen aylarda kabul edilmiş olan bir kanunla bir ihracatı; 
geliştirme merkezi kurulmuştur. Fakat bu merkez Türkiye’yi istenilen duruma 
getirmekten uzaktır. Bu dâva, bugün bu merkezden uzak bir dâva olarak ele alınmak 
gerekir. Çünkü bu merkez bizi istediğimiz neticeye ulaştırmaktan henüz çok uzaktır. 
Saniyen, turizm gelirlerimizi de artırmaktayız. Bu dâvadan da çok bahsedilmiştir. 
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Fakat böyle olmakla beraber bu konuda henüz yapılması gerekenleri yapmış 
olmaktan çok uzaklarda bulunuyoruz. Son söz olarak, bir arkadaşın bir noktaya temas 
etmiş olması dolayısiyle, bir hususu Yüksek dikkat nazarınıza arz etmek isterim. 
Döviz gelirleri gerek ihracat dövizi ve gerekse turizm sahasında elde edilecek döviz 
üzerinde durmak, tedbirleri buna göre almak mecburiyetindeyiz. Döviz kıymetimizi 
artırmak için paramızın değeri üzerinde bir operasyon yapmak doğru olmaz. Bütün 
tedbirlerimiz paramızın değerinin yükseltilmesine matuf istikamette olmalıdır.” 
Diyerek sözlerine son verdi.

Kurucu Meclis üyesi Necip San söz aldı “Kurucu Meclisin Sayın ; üyeleri, ticaret 
mevzuunda söylenecek çok sözüm mevcut bulunmamasına rağmen kasden bir tek 
dakika için söz aldım, bir tek konuya temas ederek, bir tek temenni de bulunacağım. 
Kanaatimce 27 Mayısta kapatılmış elemli devirde ticaretimizi fecî duruma sokan 
âmillerin en başında geleni ticarî rejim istikrarsızlığı idi. Ayda bir, bazan haftada bir 
yapılan kanun değişikliği, karar değişikliği sadece tüccar ve esnafı ne yapacağını 
şaşırtmak ve ticaretimizi aksatmakla kalmamış ticaret ahlâkını sarsmış, karaborsayı 
mubah hale getirmiş ve nihayet halkın, büyük müstehlik kütlenin karaborsayı tabiî 
görmesi, normal karşılaması zihniyetini doğurmuştu. Yurtta sosyal nizamı bozmuştu. 
Millî Birlik’in getirdiği istikrarı 10 yıllık bu kötü geleneği ticaret sahasında durdurdu, 
kararlarını temkinli aldı. İlgilileriyle istişareden sonra aldı. Geçmiş tecrübeler bize 
bu çeşit bir temkin politikasının bir müddet devamından sonra, bazan terk edilmiş 
olduğunu göstermektedir. O sebeple ben bir temennide bulunacağım. Bundan böyle 
alınacak malî, ticarî, iktisadî her kararın, konulacak her kanunun ilgili resmî ve 
hususî sektörlerle istişareden sonra alınmasını ve bunun prensip haline getirilmesini 
çok rica ederim. Mâruzâtım bundan ibarettir. Hepinizi saygı ile selâmlarım.” Dedi

Kurucu Meclis üyesi Mehmet Şengül “Çok muhterem arkadaşlarım; bendenizde 
memleketi çok yakından ilgilendiren ölçü aletleri hakkında konuşacağım. Bu 
iş beşikteki çocuktan ak saçlı ihtiyara kadar herkesi ilgilendiren bir konudur. 
Memlekette bir ölçü nizamnamesi var. Yalnız nizamnamesi var, tatbikatı diye 
bir şey yok. Bu ölçü alâtı, imalinde ölçüler müfettişliği tarafından kontrol edilir, 
damgalanır piyasaya arz edilir. Ve her iki senede bir belediye ayar memurları 
tarafından kontrol edilip damgalanır. Doğru ise damgalanır yok hatalı ise iptal 
edilir. Bugün piyasada öyle ölçü aletleri vardır ki, belki 1950 senesinin damgasını 
taşıyor. Kantarın ne tarttığını metrenin ne ölçtüğünü evinize bir erzak alıyorsunuz 
onun ne kadar olduğunu bilemezsiniz. Ancak aldığınız erzakın kese kâğıdına bakar 
ve bu kesekâğıdı daha önce dolardı bu defa dolmadı dersiniz. Af buyurun, odun 
alırsınız, geçen sene on çeki odunla bizim kömürlük doluyordu, bu sene yarısı boş 
kaldı, dersiniz. Hele kömür ayrıca bir derttir. Son zamanlarda gayet titiz davranıldığı 
halde bir ton kömürün veya dokuz yüz kilo kömürün yedi yüz elli kilo veya 800 kilo 
gelmiyeceğini kim temin eder belli değil. Efendim, bir de terazilerden bahsedelim. 
Kefelerin denk gelmesi bir mâna taşımaz sadece. Malûm bir terazinin iki kefesi var. 
Bir tanesine kilo, diğer kefesine de kilo konduğunda denk gelirse terazi doğrudur. 
Ve şunu arz edeyim ki esnaf ve sanatkârımız çok namuslu ve dürüst kimseler 
olduğundan bu kontrolü kendileri yaparak vatandaşın hakkını korumaktadırlar. 
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Dürüst insanlar olarak esnafımız çalışmaktadır. İşte daima küçük esnaf bunun için 
mukabeleden kaçınmaz. Bir baskül, bildiğimiz yük tartan, kömür tartan, odun tartan 
basküller. Odun tartılırken oduncu yanına gelir tartar, ne yaptığını anlamazsınız. Bir 
çeki yerine 230 kilo odun alırsınız. Bâzan 200 kilo dahi odun aldığınız olur. Bunlar 
tam zamanında kontrol edilirse bu gibi haller olmaz. Bunun da kabahati esnafta 
değildir, ölçü işlerine önem verilmesi lâzım. Gelelim damga mevzuuna, efendiler 
bugün damgalanmış, Hükümetin damgasını taşıyan ölçü âleti olan kantara 50 kilo 
korsunuz 50 kilo olarak tartar, 51 kilo korsunuz, yine 50 kilo tartar, 49 kilo korsunuz 
onu da 50 kilo tartar. Maalesef bu kantar damgalanmıştır da, Hükümetin damgasını 
taşıyor, Hükümetin damgasını taşıdığı zaman akan sular durur, bu tamam demektir. 
Fakat arkadaşlar maalesef vaziyet böyle değil. Artık, 27 Mayıs inkılâbından sonra bu 
durum böyle devam etmesin. Muhterem Hükümetten, Vekilimizden rica ediyorum. 
Bu işi bildiğim için söylüyorum, gözümle gördüğüm için söylüyorum. Bir kiloluk 
dirhem terazinin üzerinde, kefesinde, her hangi bir yiyecek maddeyi alıyorsunuz, 
o dirhem haddizatında evsafını kaybettiği için hem esnafın, hem de vatandaşın 
zararınadır. Buna D. P. nin plânsız idaresi derler. Biliyor musunuz? Kantar oyunları. 
Eski iktidar zaten kantarın topunu kaçırmıştı. Onun ayarını şimdi Millî Birlik 
Komitesi Hükümeti yapıyor. Kantarların düzeni çok mühimdir beyler. Terazinin iki 
kefesinin ve dilinin bir hizada olması bir mâna ifade etmez. Bunun ayarı bozuksa bir 
kilo koyduğunuz zaman 1 250 gram tartar. Bu tartı âletleri tam manasiyle kontrol 
edilmezse tabiî bizim eve götürdüğümüz, öbürünün dükkânına götürdüğü eksik 
olacaktır. Karaborsacı için karaborsa daraldı ne yapacak? İşi kantara bırakacak. 
Bundan memleket esnafı ve bütün vatandaş zarar görür. Bunun için esnaf olarak 
dürüst çalışmak prensiplerimizi zedelememek için fennî tedbirlerin ilgili dairelerce 
alınmasını istiyoruz. Şimdi efendim, belediyelerin, ölçü idaresinin bu taksimetre, su 
saatlerini, bütün ölçü aletlerini kontrol eden müesseselerdir. Bir sene içerisinde bu 
müesseseler ayar memurlariyle, ölçü müfettişleriyle bütün bu ölçü aletlerini kontrol 
ettirmesi icabeder. İki seneden beri belediye ayar memurları ve ölçü müfettişlerinin 
böyle bir kontrolü yoktur. Halbuki bir sene içinde bir defa bu ölçüleri kontrol 
etmesi mecburiyeti vardır. Eskiden rey avcılığı için bu kontroller yapılmıyordu. 
Muayeneler yapılmıyordu, vur damgayı gitsin, diyen sakıtlara Türk Ordusu al aşağı, 
hesap vermeye Yassıadaya gitsin dedi. Ve millet kurtuldu. Efendim, litreyi ölçmek, 
ne muayene vardır, ne de bir şey. Kantarmı kantar, vur damgayı geçsin. Bir litreyi 
ölçmek için, doğru olup olmadığın anlamak için içine bir litre mayii koyacaksınız. 
Tamamı tamamına gelmezse D. P. nin gittiği yol gibi litre kabı yanlıştır, esnafımız 
inkılâp Hükümetine samimî hizmet yolundadır. İktidarının kanunsuz baskısından 
kurtulmuştur. Artık her şey düzelecek. Fazla başınızı ağrıtmıyayım. Bu işle biraz 
olsun alâkadar olunmasını, kontrol yapılmasını 27 Mayıs ışığını getiren inkılâptan 
rica ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Bütçe Komisyonu sözcüsü Cahit Zamangil Komisyon adına söz alarak, 
“Muhterem arkadaşlar; bu saatte komisyon sözcüsü olarak sizlere yapacağımız en 
müessir hizmet konuşmamaktır. Binaenaleyh yanımda getirdiğim kâğıtları 8 de bir 
ölçüde indirerek birkaç nokta üzerinde durmakla iktifa edeceğim. Dış Ticaret 
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konusunu Müezzinoğlu arkadaşım ele aldılar, unsurlarını vukufla gösterdiler. Ve 
bunu genişleterek tediye blânçosu bakımından husule gelen zorlukları belirttiler. Bu 
konuda biraz daha yayılındığı zaman bâzı ümitsizlik unsurları belirmiş gibi olur. Bu 
noktadan neler yapabileceğinizi söylemekte fayda ümidediyorum. Onun için pek 
muktasar olarak meseleye dokunacağım. Sayın Müezzinoğlu tediye muvazenesi için 
her sene 200 milyon dolar kıymetinde bir munzam, kaynak bulmak zorunda 
olduğumuzu ifade etti. Eğer yatırım faaliyetlerimizi artıracak olursak, ihracatımız 
sabit kaldığı takdirde, dış tediye muvazenesinde bu miktar aleyhimize olarak artabilir. 
Bu boşlukları yıllardan beri yardımlarla dolduruyoruz. Fakat yardımlar devamlı 
değildir. Kendi kaynaklarımızla baş başa kalınca ne bulacağız. 400 - 500 milyon 
dolar. Bu tablo bizi ciddiyetle düşündürecek bir tablodur. Bu çıkmazdan nasıl 
çıkacağımız meselesini her zaman kendi kendimize sormamız lâzımdır. Büyük 
ekonomik problemlerimizden biri de budur. Ümitsizliğe düşmek için sebep yoktur, 
muhterem arkadaşlarım. Çalışmasını bildikten sonra bu çıkmaz gibi görünen 
durumdan kurtulmak kolaydır. Bu mevzuda senelerden beri işi bilenler her çareyi 
söylemişlerdir. Yüksek Meclisinizde bu mevzuun salahiyetli nazariyecileri, 
tatbikatçıları vardır. Biliyoruz da neden yapamıyoruz? Şimdi muhtelif suretlerle 
alabileceğimiz tedbirler sayılmıştır. Bir kere bunları gözden geçirelim. Hepimiz 
bunların ne kadarını biliyoruz: İhracı artırmak lâzımdır. Maddelerimiz çok durgundur, 
yeni maddeler bulmak lâzımdır diye söyleniyor. İhracatımızın esasını tarım teşkil 
eder. İhracatın artması; tarım istihsalinin artmasına ve kalitelendirilmesine bağlıdır. 
Muazzam bir mesele, muazzam bir diğer meseleye bağlanıyor. Turizmi artırmak 
meselesi. Bunu hepimiz biliriz, hakikaten doğrudur. Avrupa’dan adam da gelse 
bizlere bu mevzuda bir şey öğretecek değildir. Neden muvaffak olamıyoruz? 
Kanaatim şudur; geriye doğru gidiniz, Cumhuriyet yıllarında da bunlar söylenmiştir. 
Bu memlekette her şey tecrübe edilmiştir, ama bir Avrupalı gibi çalışma, tecrübe 
edilmemiştir. (Alkışlar) Bütün bu unsurların içinde bir öncelik sırası bulmak ve 
metotlu çalışmak meselesidir. Her sene Mecliste şu veya bu mesele ele alınır. Demek 
ki, bir programımız yoktur. İhracatı artırmak, bütün istihsal organizasyonu demek 
olduğuna göre ve bizde üç yıldan beri her şeyi söylemiş, yapmış olduğumuz halde 
ziraatı kalkındıramamışızdır. O halde her sene bir kere Dış Ticaret programını nasıl 
hakedeceğiz diye kendi kendimize sorduğumuz zaman, bir kere daha nasıl ziraatimizi 
kalkındıracağız meselesi tekrar ortaya çıkmış oluyor. Bu her sene mi böyle olacak? 
Kurtuluş yolu istihsal problemini dış ticaretle muvazi olarak, Avrupalı bir anlayış 
içinde tetkik etmek ve bir plâna bağlamaktır. Biz millî ekonomik plânım disiplini 
içine girmediğimiz müddetçe, önümüzdeki bütün yıllarda ve en vahim şartlar altında 
tekrar tekrar konuşmaya mahkûmu. Bu, ümitsizlik değildir, bilâkis ümit yollarını 
açmaktır. Türkiye’nin yer altında, yer üstünde serveti ve gittikçe artan mükemmel 
bir insan malzemesi vardır. Bu unsurlardan lâyıkı veçhile istifade edebilmek bir millî 
plân içinde mümkündür. Bu yolda yapılan çalışmalardan kazancımız büyüktür. Bu 
sene bir Devlet Plânlama Dairesi kurulmuştur. Bu benim için şahsan İnkılâp devri 
kazançları içinde bizatihi İhtilâlin başarısı kadar önemli bir şeydir. Bu Plânlama 
Dairesince bendeniz gittim. Çalışmalarını gördüm. Sevindim; Ferah ve ümitli bir 
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şekilde oradan ayrıldım. Ümit ediyorum ki, 1962 yılı başlangıcında daha umumî bir 
ekonomi plânı yapmaya muvaffak olacağız. Bir buçuk senelik bir zamanı koymamızın 
ehemmiyeti yok. 30 yıl bir müesseseyi kurmayız, kurduktan sonra da 3 gün sonra 
plân getirmesini isteriz. Türkiye Tediye Muvazenesi buhranından kurtulmak için her 
türlü imkân ve şartları haiziz. Bu, Türkiye’nin umumî kalkınma ve istihsal dâvası ile 
ilgilidir. Bu meseleleri bir millî ekonomi plânın içine sokmaya mecburuz. Böyle 
olunca muvaffak olacağımızla kaniim. Ayrıca müesseselerin yardımı, ihraç 
merkezlerinin kuruluşunda fayda vardır. Bu yoldaki çalışmalarda başarılı hizmet 
edebilmek için bâzı gayretler lâzımdır. Evvelce, bir Umumî Murakabe Heyetimiz 
var idi. Bu müessese murakabeleriyle zaman zaman fevkalâde müessir oldu ve 
zaman zaman sadece, mevcut imiş gibi, kurum halinde bir şey yapmadı. Büyük 
Millet Meclisleri ve Başbakanlar Umumî Murakabe Heyetinin lüzumuna inandıkları, 
kanaat getirdikleri zamanlarda bu müessesenin tenkidlerine tahammül ederek, 
anlayışta bulunarak, terbiyelerinin icabı tahammül, ederek müessir hale gelmesini 
temin etmişlerdir. Umumi Murakabe Heyetlerinin kararlariyle fevkalâde işler 
yapmışlardır. Bir aralık İktisadî Devlet Teşekküllerinden birinin başında Umum 
Müdürlük vazifesini gördüm. O zaman, umumî murakabenin endişesi içinde 
yaşadığımı hatırlarım. Senenin sonunu beklemeden devamlı surette bu müessese ile 
temas halinde bulundum. Bu benim faziletimden değil; Umumî Murakabe .Heyetinin 
kendisini murakabe etmesine, bu ananevi müessesenin tutumlarını desteklenmesine 
ihtiyaç vardır. Onun için ben Devlet Plânlama Dairesini, hepinizin ziyaret etmesini, 
tanımasını rica ediyorum. Gerek bu Plânlama Dairesi ve gerek ihracatı geliştirme 
merkezini sizin desteğinize arz ediyorum. Bu müesseseleri destekliyelim ve muvaffak 
olalım. İç piyasa hakkında birkaç kelime. Hükümet, iç piyasada normal fiyat 
teşekkülleri sistemine dönmüştür. Yani memleketimiz bugünkü Hükümetin anlayışı 
altında piyasa mefhumuna dönmüştür. Hükümetin bu anlayışı çok yerindedir. Bu 
anlayışından dolayı tebrik ederim. Hepimizin vazifesi artık bundan sonra normal 
piyasa anlayışını devam ettirmek ve beslemektir. Hükümetin elbette bu hususta 
devam edecek olan vazifeleri de vardır. Başlıcası, Hükümetin de ihtiyaç olarak 
duyduğu gibi, her çeşit kararı alırken, istikrar ve güvenlik unsurunu göz önünde 
bulundurmak suretiyle ticaret hayatının serbest piyasa mefhumu içinde kalmasını 
temin etmektir. Her şeyi Hükümetten beklemek durumunda olmamalıdır. Muhterem 
basınımızla bunları ticaret hayatımıza işittirmek isterim. Serbest piyasa mekanizması 
çok doğru ve faydalı bir şeydir. Fakat gayet nazik bir mekanizmadır. Bunun 
kullanılmasından, bu mekanizmanın sağlığının idamesinden Türk tüccarı mesuldür. 
Bu vazifeleridir. Bu hususu bu vesile ile kendilerine hatırlatmak istiyorum. Memur 
maaşlarının artması dolayısiyle burada bâzı endişeler ileri sürüldü. Fiyatların artması 
suretiyle memurların zarar görmesi ihtimalinden bahsedildi. Bugünkü, zamların 
mütevazi ölçüsünü biliyoruz. Şimdiye kadar zamların arkasından bâzı hallerde 
zammın tamamını alacak, bâzı hallerde de yapılan zamdan fazlasını götürecek fiyat 
artışları oluyordu. Bugünkü istikamet bu küçük zamların fiilî, hakikî bir iktisadî 
istikamette olması yolundadır. Gerek Hükümetimizin gerek tüccarımızın piyasanın 
durumunu muhafaza edeceği şimdiki halde bu istikrarı devam ettireceği hakkında 
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ümit veren sebepler çoktur. İnşallah Maliye Bakanımız bütçesinin fiilî muvazenesini 
sağlamak hususunda bize verdiği sözü tatbik etmekte gereği kadar kolaylık görür. Bu 
Hükümetimize düşen vazife tüccarımıza istikran mutlaka, kurabilmeleri için gerekli 
yardımları yapmasıdır. Fakat arkadaşlar bilelim ki şartlar istikrar ve güven zımnında 
kaldıkça endişe olamaz. Bir tüccar fiyat tâyininde serbest değildir. Dilediği gibi fiyat 
koyarak, karşısında yıllarca müşteri bulacak kötü niyetli bir esnaf bulunamaz. 
Serbest piyasa safhasında, böyle bir sahada asla tüccar serbest fiyat tâyin edemez. 
Bütçenin dörder aylık tatbikatında muvaffak olunursa, Sayın Ticaret Bakanı ithalât 
kotalarında zorluğa mâruz kalmazsa, hattâ zorluğa mâruz kaldığı zaman dahi her 
türlü anlayışla kotaları dalga dalga tahakkuk ettireceği güvenini yerleştirirse böyle 
bir piyasada fiyat baş kaldıramaz. Binaenaleyh bu noktadan müsterih olabiliriz 
zannediyorum. Şimdi şartları arz etmek istiyorum. Sayın Necip San arkadaşımızın, 
tüccarla beraber çalışmak konusu hakkındaki görüşleri çok önemlidir. Yanlış kararlar 
alsak bile, ki her Hükümetin istemiyerek bâzı yanlışlıklar yapması mümkündür, 
yanlış kararlar alsak dahi, beraber çalışmış olmak bu yanlışlığın hem psikolojik 
tahribatını önler, hem de neticeleri hafifletir. Bu bakımdan arkadaşımızın tavsiyesini 
yerinde bulurum. Ticaret Bakanlığı eski Bakanlık değildir. Bugün ciddiyetle ve 
alenilik içinde çalışan bir Bakanlıktır. Bu çeşit çalışmalar mümkün olduğu halde 
böyle bir zemini bulamadığı için, saklı kalmış ciddî unsurları yenibaştan bir araya 
getirmeye muvaffak olmuş bir Bakanlıktır. Bakanlığın bugünkü çalışmalarının 
ayrıca tebrike şayan olduğunu büyük bir zevkle ifade ederim. Millî hayatımın akışı 
da zaten bu istikamette gidiyor, ilk iş metodu, hususî olabilecek şekilde, halk için 
gayesiyle en büyük hareketimiz muvaffak olmuştur. Şimdi o devirden ayrılırken 
yeni bir devre intikal ederken ikinci unsuru tefrik ediyoruz, halkla beraber. İhtilâl 
idaresi halkın istediğini, büyük dileğini, büyük ihtiyacını ele aldığı zaman, o buhranlı 
anda, kendi vasıtalarını tâyin etmekte, tasarruflarını kendi anlayışı içinde yapmakta 
haklıdır ve muvaffak olmuştur. Muvaffak olarak kapanmış mükemmel bir sayfadır. 
Şimdi ikinci safhaya giriyoruz. Burada «halk için» hitabını, halkla beraber tahakkuk 
ettirmek mecburiyetindeyiz. Ticaret kanunlarında, Vergi kanunlarında birçok 
meselelerimiz konuşulacaktır. Hata ihtimalleri azalacaktır. Hata olmuşsa bunların 
tashihi cihetine gidilecektir. Ziraat Bankası üzerinde Sayın Bakanımızın vereceği 
bilgiler elbette çok faydalı olacaktır. Petrol Ofisine temas edilmiştir. Pek hayırlı bir 
müessesedir. Henüz bir statüsü yoktur. Bu müessesenin bir tevzi müessesesi olarak 
artık bir statüye bağlanması iyi olur. Ticaret Bakanı da, Bütçe Komisyonunda verdiği 
izafhata göre, esasen bu mevzuu benimsemiştir. Halk Bankası dolayısiyle bir esnaf 
kredisi sıkıntısı ortaya konmuştur. Halk Bankasını ve Kefalet Sandıklarının politik 
tesirlerle ne gibi tahribat yaptığı izah edildi. Muhterem arkadaşlar, ben oturduğum 
mahalledeki olaylarla bunun tahribatını şahsan gördüm. Kefalet Sandıkları ve bu 
sandıklara müessir olan esnafın, kredi verip veremiyeceği yolu diğer arkadaşlarının 
vicdanlarını şu veya bu politik istikamete yöneltmek için zorlıyan bir devir 
kapatılmıştır. Halk Bankası ile esnaf münasebetleri bundan sonra her hangi bir politik 
anlayış adamına değil, her çeşit politik dışında ve kendi statüleri dâhilinde hizmet 
edeceklerin yedicnranetine bırakılmalıdır. Kendi politik anlayışını zorla kabul 
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ettirmeye çalışmış olanlardan iş başında bulunanlar derhal uzaklaştırılmalı ve bundan 
sonra bu gibiler bu işlerin başlarına yaklaştırılmamalıdır. Biz işlerimize bu istikamette 
veçhe vermekteyiz. Hasan Tez arkadaşımızın esnaflarla Ticaret Bankası arasındaki 
münasebetlerini bu anlayışa göre halledeceklerini zannederim.” Sözleriyle eleştirilere 
Komisyonun görüşü doğrultusunda cevap verdi.

Oturuma verilen aradan sonra Ticaret Bakanı Mehmet Baydur söz alarak, 
“Muhterem Başkan, Kurucu Meclisin mümtaz üyeleri; sözlerime başlarken burada 
Bakanlığımızın bütçesinin görüşülmesi esnasında gerek şahsım hakkında, gerek 
Bakanlığım müntesipleri hakkında izhar buyrulan taltif kâr ve cemilekâr sözlerinden 
dolayı hepinize şükranlarımı arz ederim. Ticaret Bakanlığının bütçesi Bakanlığın 
fonksiyonları ile mütenasip olmıyacak derecede küçüktür. Bu itibarla muayyen fasıl 
ve maddeler üzerinde durmaktansa, Bakanlığın umumî politikası sahasında ve 
bilhassa arkadaşım Sayın Müezzinoğlu ve Zamangil’in temas buyurdukları çok 
mühim meseleler hakkında kısaca mâruzâtta bulunduktan sonra, diğer muhtelif hatip 
arkadaşlarımın temenni ve dileklerine temas edeceğim. Arkadaşlar; Türkiye’nin 
ticaret tediye muvazenesinin her sene müzmin açıklarla kapandığı hepinizin 
malûmudur. Bu açıkların kısa, zamanda bertaraf edileceğini söylemek benim için 
güç olacağı gibi benden sonra gelecek mütaaddit Ticaret Bakanları için de zor 
olacaktır. Türkiye’nin dış ticaret açıkları önümüzdeki 10 yıl içinde azalan tempolarla 
devam edecektir. Bunun 10 yılı aşan bir devreyi geçmemesi için şimdiden alacağımız 
tedbirlerin büyük ölçüde faydalı olacağına kaniim. Ziya Müezzinoğlu arkadaşım 
memleketimizde nüfus başına düşen geliri aynı şartları haiz bâzı Akdeniz 
memleketleri ile mukayese ettiler. Diğer noktalarda da en mühim noktaları 
belirtmekle beraber, bu hususta atılması lâzımgelen adımlar hakkındaki izahlarını 
pek dar bir çerçeveye inhisar ettirdiler. Ben bu noktada biraz daha fazla izahat 
vermek istiyorum. İhracatı artırma mevzuunda, dolayısiyle dış ticaret açıklarımızı 
kapatmak için müessir tedbirler almak gerekecektir. Tiraret açıklarımızın; 
önlenememenin sebepleri arasında memleketimizin bünyesine hâs yardımların 
yapılmamış olması birinci unsuru teşkil eder. Şimdi, plânlama dairesinin ki, ona 
hepimiz büyük ümitler beslemekteyiz. Türkiye ihracatının veçheleriyle istikbalde 
alacağı istikamet hakkında kesin direktiflerin ve programların hazırlanmasında 
Ticaret Bakanlığına müzahir olacağına kaniim, ihracatı geliştirme merkezini 
kurarken, ihracatın müteakip senelerde alacağı istikamet hakkında plânlama 
dairesinin müzahir olacağını büyük ölçüde ümidetmekteyiz ve ondan büyük ölçüde 
istifade etmek maksadiyle çalışmalara girmek üzereyiz. Bilindiği üzere ihraç 
mallarımıza karşı dış piyasa talebi donmuş vaziyettedir. Bilhassa lüks istihlâk 
maddelerimizin ihracının artmasını talepleri artırmak suretiyle mümkün göremiyoruz. 
Bunun yanında, bu maddelerin ticaret hadleri, bu ziraat memleketinin bünyesine has 
olduğu üzere, daimî surette bizler aleyhine tezahür etmektedir. Fevkalâde kriz halleri 
müstesna, yüksek malûmlarıdır ki, ziraî ihraç maddelerinin hadleri günden güne 
tenezzül etmektedir. Bugünkü ticaret hadlerinde bizim mallarımızda Kore 
konjonktürüne nazaran büyük farklar vardır. 1953 yılı 100 itibar edilirse bugün 
nispetin % 15 az olduğunu ifade edersem bu malların fiyatlarında ne kadar büyük 
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tenezzül olduğunu izah etmiş olurum. Ticaret, bilançosu açıklarmızla tediye 
muvazenesi açıklarımızın finansmanı mevzuuna, bütçenin tümü üzerinde 
müzakereler yapılırken de bâzı arkadaşlar temas ettiler. Bugünkü vaziyette, 1960 - 
1961 tediyesi muvazenesi, açığının kapatılması şu veya bu imkânlarınla ve bilhassa 
Para Fonu ve Avrupa İktisadî İş Birliği çerçevesi içinde sağlanmış olan kredilere ve 
ayrıca Amerikan yardımlariyle, kapatılmıştır. Ben mevzua burada münhasıran ithalât 
programlarımızın finansmanı bakımından temas edeceğim. 1961 den itibaren 
tatbikine başladığımız ithalât programının memleket için 500 milyon dolarlık bir 
imkân sağladığını ifade etmiştim. 1961 yılı içinde Türkiye’ye 500 milyon dolarlık 
ithalâtın yapılması sağlanmıştır. Ve bunun kaynakları müemmendir. 1958 
Ağustosundan beri tatbik edilen programlar maalesef iyi ve müsmir neticeler 
vermemiştir. Bunun sebebi bu porgramların zaman zaman talik edilmesi ve bâzı 
ahvalde tadillere mâruz kalmasıdır. İnkılâp Hükümeti ithalât mevzuunda 
ithalâtçılarımızın zihinlerinde, acaba başka bir ithal programı neşredilecek mi ve 
finansmanı nasıl karşılanacak gibi endişeleri ve tereddütleri bertaraf etmek 
azmindedir. Bir kota devresinin hitamında ikinci bir kota devresine gireceğiz. Ticaret 
Bakanı olarak şunu temin ederim ki, ithal programlarımızda her hangi bir değişiklik 
mevzuubahsolmıyacaktır. Ve bu programlar aralıksız ve inkıtasız olarak tatbik 
edilecektir. Biz programları yaparken iki noktaya ehemmiyet veriyoruz: Biri 
piyasamızda görülecek her hangi bir madde darlığı, karaborsa, her hangi bir sıkıntı 
husule getirmemek ve diğeri sanayi ve ziraatımız için lüzumlu olan hammadde, 
yardımcı madde, yedek parça ve sair malzemeleri ve vasıtaları âzami nispette temin 
ederek bu sektörlerde istihsali, cüzi de olsa, bir devre için bir artış sağlamak. Sanayi 
sektörünün reaksiyonundan anladığımıza göre bu suretle sanayicilerimiz, tatmin 
edilmiş bulunuyor. Ziraatimiz, sunî gübre, traktör, ziraî aletler ihtiyacının da bu 
şekilde sağlanmış olduğuna eminim. Köylümüzün, çiftçimizin bu sahada yapacakları 
gayretlerle tahmin ediyorum ki, önümüzdeki mahsul senesinde cüzi de olsa bu 
sahada istihsal artısı sağlanmış olacaktır. Muhterem arkadaşlarımızın temas ettikleri 
mevzuların cümlesine ayrı ayrı cevap vermek bence mümkündür. Fakat zamanınızı 
büyük ölçüde israf etmekten de çekmiyorum. Bu itibarla ortaya atılan mevzuları 
mütaaddit ana gruplar halinde toplıyarak izahatta bulunacağım. Arkadaşlarım, iş 
piyasa mevzuuna temas ederek fiyatlar hakkında bâzı endişeler izhar ettiler. Ben bu 
endişelerin izahını yersiz bulmuyorum. Mazinin tatbikatı ve maziden görmüş 
olduğumuz vaziyetler bizi mütemadi surette zam ve fiyat gibi fasit bir daire içerisine 
sokmuştur. Katiyetle ifade edeyim ki, geçen gün burada Maliye Vekili arkadaşımın 
da ifade ettiği gibi, biz sağlam bir bütçe politikasını, müstakar bir para politikasını ve 
onunla müterafik olarak normal, düzenli kredi ve para politikasını takibettiğimiz ve 
bu politikanın muvaffakiyetini; sağladığımız müddetçe maaşlara yapılan zam 
fiyatlarda her hangi bir menfi tesir yaratmıyacaktır. Cüzi fiyat artışları, Zamangil 
arkadaşımın da ifade ettiği gibi reel artışlardan ibaret olursa, bizi endişeye sevk 
edecek bir durum hâsıl etmez. Binaenaleyh, meselenin esası, zamdan çok, bütçe ile 
emisyona yol açacak bir politikanın takibedilmemesidir. Biz kısmî olarak emisyona 
yol açmamak kararındayız. Sayın Ferhan Bey arkadaşımız, piyasadaki durgunluk 
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meselesine temas ettiler. Ben şahsan iç piyasada durgunluk endişelerine iştirak 
etmemekteyim. Piyasada durgunluk, derken bunu hangi zamana göre kıyaslıyarak 
tesbit ediyorlar, bilmiyorum. Şayet 1958 e takaddüm eden enflâsyonist devre ile 
bugünü mukayese ederseniz, belki o zamana nazaran bugün zahir bir hareketsizlik 
bulunduğu intibaı hâsıl olabilir. Ama her iki devre arasında bir mukayese yapmamak 
lâzımdır. Şahsan ben 1958 den evvelki tahripkâr vaziyete bugün sizin durgunluk, 
diye tavsif ettiğiniz durumu, tercih ederim. Piyasada hareketsizlik, Bütçe 
Encümeninde de ifade ettiğim gibi, muhtelif sektörlerin birbirine karşı 
mukavemetinden ileri gelmektedir. Bunun bu şekilde tefsir edilmesi lâzımdır. Bir 
yanda müstehlik zümre, bir yandan müstahsil ve sanayici zümre ve diğer tarafta da 
Devlet sektörü yanyana ve bir arada aynı ekonomi içinde faaliyette bulunuyorlar. 
Müstehlik bilhassa son zamanlarda, daha doğrusu 27 Mayıs İnkılâbını mütaakıp 
devre içinde, cebindeki lirasının değerinin arttığını hissetmektedir. Müşire bunu bize 
göstermektedir. Bunun yanında mütemadi surette stoklarının teraküm etmesinden 
şikâyet eden sanayicilerimiz müstakar para ve kredi politikasının devam 
ettirilemiyeceği intibaı içinde kendilerini yeni konjonktüre uydurmak hususunda 
fazla gayret sarf etmemektedirler ve maliyet ve fiyat unsurlarında her hangi bir 
revizyona gitmek istemiyorlar. Hükümet de arz ettiğim gibi, istikrar programını 
katiyetle ileri sürülmüş prensipleri sebat ve azimle idame ettirmek kararındadır. Bu 
suretle, her üç sektör birbiriyle, arz ettiğim gibi, mukavemet halindedir. Bu 
mukavemetin bugün sektörlerden biri tarafından ihlâl edilmesi lâzımgelecektir. 
Böyle bir vaziyet de bizi, tam istikrara götürmüş olacaktır ki, şahsî görüşüme göre 
bu halin Haziran - Temmuzda vukubulacağı beklenebilir. Halen durgunluk 
mevzuunda bize alârme bir zihniyetin hâkim olmaması  icabettiği kanaatindeyim. 
Arkadaşım Hasan Tez, haklı olarak esnaf mevzuuna temas ederek Esnaf Kanunu 
tasarısını süratle Meclise intikal ettirilmesi lâzımgeldiğinden bahsettiler. Ayrıca, 
Halk Bankasının, Esnaf Kefalet kooperatiflerinin durumu üzerinde durdular. Esnaf 
Kanunu teknik hata dolayısiyle Başbakanlıktan iade edilmiştir. Pürüzleri süratle 
izale olunarak tekrar Yüksek Heyetinize sunulacaktır. Halk Bankasında ve bilhassa 
Esnaf Kefalet kooperatiflerinde mevcut bulunduğunu ifade ettikleri partizan 
zihniyetin, diğer müesseselerle beraber, şu safhada artık tarihe karıştığını ifade 
edebilirim. Böyle bir zihniyetin, her halükârda inkılâp Hükümeti zamanında ne bu 
müesseselerde, ne de Ticaret Bakanlığına tâbi her hangi teşekkülde bir daha 
görülmemek üzere bertaraf edilmiş olduğunu ifade etmek isterim. Almanya’ya 
gönderilecek esnaf mevzuu hakikaten biraz tealıhura uğramıştır. Yabancı 
memleketlere kalabalık kütlelerin gönderilmesi iki taraflı bir anlaşma işidir. Buradaki 
gecikmenin sebebi diplomasi yollarının muğlak ve yavaş yürümesidir. Bunda da pek 
yakında muvaffak olunacağını ümidediyorum. Enver Sökmen arkadaşım benim 
hakikaten üzerinde pek hassasiyetle durduğum ve tatbikinden büyük ümitler 
beslediğim bir mevzua temas ettiler. O da balıkçılık mevzuudur. Su ürünleri 
faaliyetine yeni bir istikamet vermenin faydalı olacağına kaaniiz ve bu hususta 
gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanında Su Mahsulleri Kanunu küçük bir 
teknik heyet tarafından nihaî şekilde tetkik edilmektedir. İnşallah bu kanunu 
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Bakanlığım esnasında Yüksek Heyetinize takdim etmek bana müyesser olur. Bu 
mevzuun muhtelif zümrelerin menfaatini ilgilendiren tarafları vardır. Ancak her şey 
mevzuat ile halledilemediği de yüksek malûmunuzdur. Yıllardır işitilir : 
Memleketimizin dört tarafı denizle çevrilidir. Nehirlerimiz balıkla doludur, diye 
edebiyat yapılmıştır. Ancak maalesef bu sahada, balıkçılık sahasında, büyük neticeler 
elde edilememiş olduğuna kaniim. Son dört ay içinde yaptığımız balık ihracatı, 
Cumhuriyet devrinde aynı mevsimin aynı aydakilerine nazaran çok yüksektir. Ferhan 
Arkan arkadaşımız ifadeleri esnasında dolar kelimesini kullandılar. Bu dolar değil 
lira olacaktır. Eylül ayından başlıyarak Ocak ayına kadar aylık vasati balık ihracatı 
4,5 milyon lira civarındadır. Bunun iyi bir başlangıç olduğunu söyliyebilirim. Bugün 
balıkçılarımızın istedikleri gibi balık istihsal etmelerine mâni hiçbir sebep yoktur. 
Balıkçılarımızın teknik ihtiyaçlarını sağlamak hususunda Ticaret Bakanlığı olarak 
gereken faaliyete girişmiş bulunuyoruz. Ziraat Bankası vasıtasiyle 5,5 milyon lira 
tutarında düşük faizli, uzun vadeli kredi temin ettik. Bu para yakında tevzie tâbi 
tutulacaktır. Bunun yanında balıkçılığı takyidedebilecek her türlü hükümleri 
kaldırmak kararındayız. Bu mevzuda çeşitli şeyler söylenmiştir. En isabetli çareyi 
bulmak için teknik bir heyete çalıştırmalar yaptırmaktayım. Naylon ağı üzerinde 
mevcut verginin indirilmesi için bir kanun lâyihası yüksek heyetinize takdim 
kılınmıştır. Halen birkaç müessese tenzilâtlı tarife ile ağ ithal ediyor. Ağ ipliğinde % 
5 tarife vardır, ağ ise % 10 tarifeye tâbidir. Bu hususta gereken kanunu hazırladık ve 
Yüksek Meclisinize takdim ediyoruz. İnterfrigo vagonlar ve frigorifik kamyon 
mevzuu, çok önemli bir meseledir. Devlet Demiryolları idaresi 90 tane vagon temin 
ederek bâzı ihtiyaçları karşıladılar. Ayrıca ithalât programımızda frigorifik 
kamyonları libere etmiş bulunuyoruz. Bu sene herkes istediği miktarda, istediği 
kadar bu nevi kamyonları serbestçe ithal edebilecektir. Binaenaleyh bu kısa 
mâruzâtım balıkçılığa verdiğimiz, bilhassa Hükümet olarak verdiğimiz ehemmiyete 
delâlet eder. Bir arkadaşım Et ve Balık Kurumunun balıkçılarla rekabet ettiğini 
söyledi. Arkadaşlar size katiyetle ifade edeyim ki, bu müessese ve balıkçılarla 
rekabet yapamaz. Esasen bünyesi balıkçılık yapmıya da müsait değildir. Ancak 
arkadaşımızın ifade ettiği husus, bâzı bölgelerimizde birkaç zengin balıkçının balık 
fiyatları üzerinde inhisar durumu yaratabilmek için yapmış oldukları telkinlerden 
ibarettir. Ben bizzat bu mevzuu tetkik ettim. Bu balıkçıların ifadelerinin aslı yoktur. 
Et Balık Kurumunun gemilerinin teçhiz edilmesi gibi hususlar bunlar tarafından sırf 
kendi zaviyelerinden mütalâa edilmiştir. Bu teçhizin sebebi bu gemileri işler hale 
getirerek başka firmalara ve bu balıkçılara kiraya verilmesini temin etmektir. Ahmet 
Şener ve diğer bâzı arkadaşlarımız ziraî kredi mevzuuna ve Ziraat Bankasının bu 
sahada teçhiz edilmesi lüzumuna dokundular. Bu arkadaşlarımın fikirlerine tamamen 
iştirak ediyorum. Hakikaten millî gelirde en büyük payı olan ziraî sektöre, 
ehemmiyetiyle mütenasip kredi imkânları sağlamalıdır. Bu imkânlar bu sektöre 
temin edilmelidir. Ancak bu finansmanı Ziraat Bankası gibi, esasen ne kadar yardım 
etmiş olursa olsun, kaynakları daima mahdut kalacak olan millî bir müessese 
tarafından temin ettirmeye imkân yoktur. Binaenaleyh memleketimizde tekmil İçredi 
sektörünü icabederse diğer millî bankalarımızı da, ziraî sahanın kredi ile teçhizi 
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hususunda gayret sarf etmelerine teşvik etmek icabeder kanaatindeyim. Biz Maliye 
Bakanı arkadaşımızla bu mevzuda anlaştık ve tetkikler yaptırmaktayız. Kısa bir 
zamanda yüksek huzurlarınıza arz edemediğimiz tedbirlerle ziraî sektörün kredi 
ihtiyacını tam değilse de büyük ölçüde tatmin etmiş olacağız. Bâzı arkadaşlarımız, 
münferit şu veya bu umum müdürlüğe memur tâyini mevzuuna temas ettiler. 
Bakanlığımız içinde vukubulan bir tâyin meselesine temas ettiler. Takdir buyururlar 
ki, memur tâyini ve memur istihdamı hususunda Bakanlığın kâfi ve yeter salâhiyeti 
olmalıdır. Bu doğrudan doğruya bir Bakanlığın iç politikasına taallûk eden bir 
mevzudur. Bu mevzuda her hangi bir Bakan kâfi derecede salâhiyete sahip olmazsa 
büyük müşkilâtla karşılaşır. Maksat hizmetin iyi ifa edilip edilmemesidir. Yoksa 
muayyen bir memurun şu veya bu dairede istihdam edilmesi, pek büyük bir 
ehemmiyet arz etmez. Hüseyin Bey arkadaşımızın yaş meyva mevzuundaki 
telkinlerine çok teşekkür ederim. Gayet ilmî ve metodik olarak ifade ettiler, ileride 
yapacağımız etüdler arasında bu ifadelerinin ışığından âzami derecede faydalanacağız. 
Tekrar kendilerine çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımın esnafın zam dolayısiyle 
yapacağı fiyat artışları hakkındaki noktai nazarına iştirak ediyorum. Namuslu ve 
dürüst esnafımız da bu isnatlardan tenzih etmek isterim. Cemiyet memleketlerden 
mürekkebolmadığına göre, esnafın tamamının melek olduğunu iddia etmek mümkün 
değildir. Kantar, ölçü ve ayar mevzuu ile yakînen alâkal’anmalk icabeder. Ticaret 
Bakanlığının ölçü ve ayarların üzerindeki kontrolü, yeni bir aletin piyasaya 
sürülmesinde sona erer. Mütaakiben bu salâhiyet belediyelerin vazaifi meyanına 
bırakılmıştır. Ancak esnafın bâzılarının ölçüler üzerine yapmak istedikleri birtakım 
hileleri, kontrolü ne kadar sıklaştırırsanız sıkıştırınız, maalesef bertaraf edemezsiniz. 
Bunun halli memleketimizde süratle ticarî ahlâkın ve ayrıca bunun yanında istihsal 
ahlâkının bir arada tessüsü ile kabildir. Her şeyi kanunlarla,, müeyyidelerle 
muvaffakiyetli bir şekilde halletmek güçtür arkadaşlarım. Bir misal olarak arz 
edeyim. İhracatımız üzerinde büyük titizlik gösteriyoruz. Narenciye ihracatımızda 
yakın zamanlarda Türkiye’nin müşterisi olmaya namzet mi? Arap memleketlerine 
sevk edilen portakallarımızın tamamen donmuş olduğumu ifade ettiler; derhal bu 
ihracata mâni olundu. Şimdi Hükümet olarak islediğiniz kadar gayret sarf edin, 
istediğiniz kadar ihracatı teşvik edin, istediğiniz kadar fiyatları normal tutun, bu 
maddelerin ihracatçısı yaptığı ahlâksızlığın kendisine zarar vereceğini idrak etmezse 
bu tedbirler hiçbir netice vermez. Gene aynı portakal mevzuunda İran’a müteveccih 
malların sandıkları üzerine (İsrail) malıdır damgasının vurulduğunu öğrendik. Bittabi 
bunun da önüne geçmeye çalıştık ve zannedersem cüzi bir parti bu şekilde hazırlanmış, 
buna da mâni olduk. Bu vakaların doğrudan doğruya memleketimizden ticareti 
engelliyen hükümlerden, hükümetin icraatından veya mevcut talimatname ve 
nizamnamelerden ileri gelmediğini ifade etmek isterim.Zannedersem bu vazifelerin 
tahaddüsünde, bizzat bastıkları dalı kesmekte olan ve bunun farkında olmıyan 
birtakım ihracatçılarımızın büyük tesirleri olduğunu ifade etmek benim için 
mümkündür. Onun için bilhassa hükümetimizin sarf ettiği gayretler yanında, siz 
Yüksek Meclis üyelerinin de bu mevzuda her vasile ile alâkalıları irşadetmesini, 
bizleri irşadettiğiniz veçhile, onları da tenvir eylemesini, bu müşkülün münhasıran 
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hükümetten gelmediğini ve kendilerinin de bunda mesuliyet hissesi olduğunu 
kendilerine telkin etmelerini hassaten istirham ediyorum. Arkadaşımız Ferhan Arkan 
Bey müşterek pazar mevzuuna temas ettiler, haklı olarak Büyük Meclisin bu mevzuda 
tenvir edilmesini telkin ettiler; arkadaşlar, Müşterek Pazar müzakeratının idaresi 
Bakanlığımıza terettibeden bir vazife değildir. Ancak, Ticaret Vekâleti olarak 
Türkiye’nin Müşterek Pazara iştiraki mevzuu ile yakînen alâkadar olmaklığımız 
tabiîdir. Bu mevzudaki Hükümetinizin görüşünü kısaca arz edeyim : Evvelâ 
meselenin ne vaziyette olduğunu ifade edeyim. Zaman zaman matbuatımızda ve 
birçok seminerlerde, çalışmalarda, Türkiye’nin Müşterek Pazara iştirak edip 
etmemesi mevzuu görüşüldü. Şimdiye kadar yaptırdığımız tetkikler Türkiye’nin 
Müşterek Pazara iştirak etmesinde fayda bulunduğu merkezinde toplanmıştır. Takdir 
edersiniz ki, bir camiaya iltihak etmek doğrudan doğruya ne bu camianın uzuvlarının 
arzusu ile tahakkuk edebilecek bir husustur ne de bu camiaya iltihak etmek istiyen 
Hükümetin veya Devletin bu arzusundan dolayı tahakkuk edebilecek bir durum 
değildir. Bu gibi iştirakler beynelmilel müzakerelerde tarafların en müsait 
menfaatlerini kendi lehlerine gördükleri takdirde ve iki taraf arasında hâsıl olabilecek 
mutabakat üzerine sağlanır. Biz bugünkü halde Müşterek Pazar camiası ile üç defa 
temasta bulunduk. Bu üç temasın ikisi İnkılâba takaddüm eden devrede idi, bunlar 
gayriresmî mahiyette ve tamamen bir zemin yoklaması mahiyetinde olmuştur. 
İnkılâbı mütaakıp Eylül ayının sonunda bir heyetimiz tekrar Brüksel’e gitti ve 
Müşterek Pazar Komisyonu ile temasa geçti. Bu temaslarımızda karşılık -olarak, 
vaziyetlerimizi tesbit ettik. Bu konuşulan mevzular bakımından her iki tarafça da her 
hangi bir taahhüde girişilmemiştir. Kısaca şu hususlar konuşulmuştur : Türk ihraç 
mallarına tatbik edilecek vergi indirmeleri mevzuu; meselâ biz bunların süratli bir 
tempo dâhilinde tenzilini talebettik. Bunlar kendi anlaşmaları çerçevesi içinde 
muhtelif kategorilere göre bâzı istisnalar ve tenziller teklif ettiler. Miktar tahditlerini 
muayyen bir nispette konsolide etmek istedik. Karşı taraf bunun aleyhinde bulundular. 
Bu mevzu da nihai safhaya intikal etmediği için henüz katî bir vaziyet 
iktisabetmemiştir. Müşterek dış tarifeler hakkında da görüşmeler yapılmıştır. Bizi 
alâkalandıran hususlarda biz müşterek dış tarifeyi süratle tatbike koymayı arzu ettik. 
Onlar bu meseleye bir hal tarzı bulunabileceğini ifade ettiler. Ortada biliyorsunuz 
Yunanlıların Müşterek Pazara iştiraki mevzuu vardır. Yunanlılar takriben bir buçuk 
seneye yakın bir zaman komisyonla çatışma halindedir. Ve henüz bir neticeye 
varamamışlardır. Bilhassa Yunanlılar ziraî mahsuller mevzuunda İtalyanların 
mukavemetiyle karşılaştılar. Anlaşmanın ne zaman sağlanacağını bugün için 
söylemek kabil değildir. Demin de arz ettiğim gibi, Türkiye’nin Müşterek Pazara 
mutlak surette iltihak etmesi lâzımdır diye bir katî kanaat İnkılâp Hükümetinizde 
hiçbir zaman hâkim olmamıştır. Müşterek Pazara iltihakımız Türkiye’nin 
menfaatlerine uygun olan şartları temin ettiğimiz takdirde ve ancak bu takdirde kabil 
olabilecektir. Bunun başka türlü olmasına da bizim için hiçbir imkân mevcut değildir. 
(Bravo sesleri ve alkışlar) Hükümetiniz bu mevzuda âzami hassasiyet göstermektedir. 
Mutlaka Müşterek Pazara gireceğiz diye bir şey ortada yoktur. Müşterek Pazara 
menfaatlerimize uygun olduğu nispette iştirak ve iltihak edeceğiz. Zaten tutumumuz 
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da böyle olmuştur. Böyle olacaktır. Arkadaşlar,Ticaret Bakanlığı İnkılâptan bu tarafa 
mesaisinde tekrar Cumhuriyet Devrinin İktisat Vekâletinde hâkim olan zihniyetin 
ileri bir şekilde uygun olarak devam etmektedir. Bunu ifade etmekten büyük bir 
memnuniyet duymaktayım. Vekâlet içinde İnkılâptan sonra hâkim olan bu ruh, 
meseleleri yepyeni bir zihniyet ve yeni bir görüşle ele almak ve mevcut imkânlar 
dâhilinde süratle intacettirebilmek pensibinden mülhemdir. Piyasalarımızın, Millî 
Korunma Kanununun yürürlükten kaldırılması 362 - 201 202 206 207 210 301 302 
303 304 305 306 307 308 309 yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı 539 000 4 200 
Üçüncü kısım  Yönetim giderleri Merkez daireleri büro giderleri , Vilâyetler büro 
giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Kira 
bedeli Giyecekler Harcırahlar 4598 sayılı Kanun  gereğince ödenecek tedavi giderleri 
ve yollukları Taşıt giderleri 89 000 63 500 30 000 220 000 240 000 16 500 555 000 
39 000 14 000 faslından sonra tahassul edecek durumu tetkik ederek her hangi bir 
müşkül vaziyetin husule gelmemesini temin, ihracatımızı en iyi şekilde devam 
ettirmek, ayrıca ticaret hayatımızda istikrarlı her hangi bir teşevvüşe, şüpheye ve 
tereddüde yer vermiyecek, düzgün bir  ticaret politikası takibetmek yeni baştan 
şiarımız olmalıdır. Bunu bir kere daha teyidederken bu mevzularda Ticaret Bakanlığı 
mensupları arkadaşlarımın da vazifelerinin ifasında göstermekte oldukları hassasiyet 
ve titizlik ve üstün gayretlerini Yüksek Huzurunuzda belirtmeyi vazife bilmekteyim. 
Hepinize, gösterdiğiniz sabırdan dolayı teşekkür ederim.” Sözleriyle bütçe 
görüşmelerini cevapladı.

Daha sonra bütçenin tümü hakkında söz almak isteyen olmadığında fasılların 
okunmasına geçildi. Lira Birinci kısım - Ödenek ve benzeri özlük haklar  101 Bakan 
ödeneği 12 000 İkinci kısım - Personel giderleri  I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar 
9 800 002  Ücretler 3 080 600  4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 
zam ve yardımlar 76 001  Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 
gereğince T. C. Emekli Sandığına 310 403 408 418 421 422 451 452 453 458 501 
502 653 711 751 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve umumi giderleri Lira 
1 021 000 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil giderleri 6224 ve 6973 sayılı 
kanunların 8 inci maddelerine göre yapılacak ödemeler Lâboratuvarlar giderleri Su 
mahsullerine ait ilmî araştırmalar umumi giderleri Pamuk işleri standardizasyonu 
umumi giderleri Yayın giderleri 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yollukları ile başka her çeşit giderler Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler, îştirak edilecek dış sergiler . Beşinci kısım Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları Borçlar Altıncı kısım - Yardımlar Ticaret Bakanlığı Memur ve 
Hizmetlileri Yardımlaşma Derneğine (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine 
yardımda kullanılmak üzere) Yatırımlar I Onarmalar Lâboratuvarlar makina, alet ve 
malzemelerin onarımı II 15 000 50 196 20 000 40 000 575 000 6 000 5 000 276 000 
575 000 15 000 12 001 42 000 10 000 Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 
Lâboratuvarlar için- satın alınacak makina, alet ve malzemeler 45 000.

Ticaret Bakanlığı 1961 yılı bütçesinin fasılları okundu. Oylama sonucu Ticaret 
Bakanlığı Bütçesi kabul edildi. 
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9- SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ73

4.— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Komisyonu, raporu .

Şimdi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesiyle mülhak Hudut ve Sahiller 
Genel Müdürlüğü bütçesinin müzakeresine başlandı. Bütçe konuşmalarının beş 
dakika ile sınırlandırılması oylanarak, kabul edilerek, görüşmelere geçildi.

Kurucu Meclis üyesi Celâl Sungur ilk sözü alarak, “Muhterem arkadaşlar, 
müsaade ederseniz sözlerime evvelâ şimdiye kadarki sağlık dâvamızda atılan 
adımlar arasında müstesna bir mahiyeti olan 224 sayılı Kanunu çıkaran Sayın Millî 
Birlik Komitesine teşekkürle başlamak istiyorum. İnşaallah bu kanun sayesinde 
memleketteki sağlık dâvası kökünden halledilmiş olacaktır. Zaman mahdudolduğu 
için ancak çok mühim noktalara temas etmekle yetineceğim. Bunlardan birisi sağlık 
bütçemize konulan miktarın sağlık dâvasının yürütülmesinde kifayetsiz olduğudur. 
Sayın Sağlık Bakanımız hizmet görmek için çırpınmakta ve fakat bu mevzuda parası 
az bulunmaktadır. Bu husus için bütçeye konulan miktar bütün bütçenin % 4,87 
sini teşkil etmektedir ki, bu durum iktisaden gelişmiş memleketlerde bütçenin % 10 
-15 dir. Bu durum da gösteriyor ki, konulan miktar çok azdır. Muhterem arkadaşlar 
Türkiye’de verem mevzuu sağlık mevzuunun başında gelen bir dâvadır. Bugün 
mevcut istatistiklere göre 250 bin veremli olduğu kabul edilen bu memlekette 
Türkiye’mizde 25 bin yatağa ihtiyacolduğu halde, ancak mevcut yatak adedi; hususi 
ve resmî sektörler dâhil olduğu halde, 10 bindir. 15 bin aded yatağa ihtiyacolduğu 
nadandadır. Bu dâva için bu sene bütçeye konan miktar 28 milyon liradır. Bununla 
ancak mevcut tesislere 250 yatak ilâve imkânı olacaktır ki, bu da kifayetsizdir. 
Sıtma ve trahom mücadelesinde, bakanlık her zaman olduğu gibi, bütün imkânını 
ve gayretini sarf etmekte devam etmiş ve muvaffak olmuştur. Bundan dolayı Sayın 
Bakanımıza şükranlarımı arz etmek vazifemizdir. Bu seneki bütçe içerisinde, 
kıymetli Bakanımız Ragıp Üner Bey, cüzzamla savaş mevzuunda büyük bir yenilik 
yaparak Cüzzamla Savaş ve Araştırma Enstitüsünü kurmak imkânını hazırlamıştır. 
Memleketin bu derdini de bu şekilde halledeceğine emin olarak kendisine minnet 
ve şükranlarımı arz ederim. Muhterem arkadaşlarım, bunları arz ettikten sonra, 
personel durumuna temas etmekte bir zaruret vardır. Bakanlığın veremle mücadele 
teşkilatındaki münhal kadroları % 32 dir. Trahom mücadelesi mevzuunda münhal % 
66, Sıtma Mücadele Teşkilatındaki münhal % 63, frengi mücadele mevzuunda % 85, 
Bakanlık Merkez Teşkilâtında münhal % 46 dır. Arkadaşlar, sağlık hizmeti, münhal 
kadrolara kifayetli adam yollamakla yürütülebilir ki kıymetli Bakanımız Bütçe 
Encümeninde dâvayı bütün teferruatı ile ve bütün açıklığı ile anlatmış bulunuyor. 
Mahrumiyet mıntakalarına bugünkü durumda hiçbir personel gitmemektedir. Oralara 
gidip gören arkadaşlarım acı acı dert yandılar. Şark hududumuzda hekimsizlikten 
hastalarını kaçak olarak huduttan geçirip öbür tarafta muayene ettiren kimseler 
bulunduğunu söylediler. Devlet, vatandaşa âmme hizmeti yaptığı nispette Devlet 
vasfını alır. Mevzu bugün huzurunuza gelmiş. Bakan huzurunuza gelmiş sizden 

73  T.C. KURUCU MECLİS TUTANAK DERGİSİ ,(Altıncı Birleşim 25 .2 . 1961) s. 364-391.
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istirdam ediyor; bana mukaveleli hekim kullanmak imkânını veriniz, diyor. Kıymetli 
komisyon üyeleri arkadaşlarımız da buna taraftardırlar. Kıymetli Maliye Bakanımız 
da taraftardırlar. 100 küsur imza ile Yüksek huzurlarınıza arz edeceğimiz bu teklifi 
de kabul buyurmasını Heyeti Celilenizden istirham edeceğim. Arkadaşlar komisyon 
da buna taraftardır. Sağlık hizmeti yapmak istiyoruz. Bu teklifin aksi tezini de ifade 
edeceğim; orada kaymakama ve hâkime şu kadar para veriyoruz, doktora bu kadar 
para verirsek yol açar, bir adaletsizlik yapılmış olur denebilir. Ama -muhterem 
arkadaşlarım, hizmet için çırpınan Sağlık Bakanımıza bu lûtfunuzu esirgemeyiniz; 
memlekette sağlık dâvasının bir sene sonra halli yolunda bir sene evvel adımlar atmak 
imkânını bulacağız. Sözlerimi tekrar ediyorum, bu hususta lûtfunuzu esirgemeyiniz.. 
Biraz sonra teklif edeceğimiz kanun maddesi, Bütçe Kanununa ilâveten memlekete 
çok hayırlı olacaktır. Himmetinizi esirgemeyiniz. Kıymetli Bakanımızın gayretinden 
dolayı kendilerine teşekkürlerimi arz, ederim. Hepinizi hürmetle selâmlarım.” 
Diyerek görüşlerini ortaya koydu.

Daha sonra Kurucu Meclis üyesi Cevdet Geboloğlu söz alarak, “Muhterem 
arkadaşlar, hayatta iken ölümü, sıhhatte iken hastalığı düşünmek ve bilmek lâzımdır. 
Varlıkların en yücesi, insanın muhakkak ki en büyük kuvvet ve zenginliği sağlığıdır. 
Bir milletin millî gücünün en büyük kudreti ise halkının maddî ve manevî sağlığıdır. 
Sağlık hizmetlerini yurdun en hücra köşelerine ve halkın ayağına götüren Millî Birlik 
Komitesinin millî bir ruhla çıkardığı 224 numaralı Kanun millî sağlığımızın teminatı 
olacaktır. Fakir, zengin, köylü, şehirli, bütün Türk milletince arzu edilen başta 
hekim olmak üzere bütün sağlık personelinin % 90 ının tasvibettiği bir kanundur. 
Bu kanunun 34 üncü maddesi; neşir tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini, geçici 
birinci maddesi ise 1 Mart 1962 de tatbikata başlanacağını ifade etmektedir. Kanun 
vazıı tatbikatın bir sene sonraya atılmasında 1961 yılı için tesis ve tatbikat ve 
mütehassıs eleman yetiştirme ve malî kaynağı temin için bu zamanı koymuşsa da 
mahrumiyet diyarlarının hekim ve ilâç sıkıntısı çektiği, ebesiz vilâyetler bulunduğu 
bugünlerde bu kanunun bundan ilham alarak bu hizmetlere başlamasını temin 
gayesiyle bir an evvel ek bir kanunla yürürlüğe girmesi lâzımdır. Bu arada Sağlık 
Bakanlığı sosyalizasyon yapılacak mıntıkayı tesbit etmeli, dış memleketlere eleman 
göndermeli ve dış memleketlerden devamlı mütehassıslar getirerek tâyin edilecek 
bilhassa bir mahrumiyet bölgesinde tatbikata geçerek seneyi boş geçirmemelidir. 
Son yılların meşhur hastalığı kanserden ölüm vakaları gittikçe artmaktadır. Tedavisi 
ancak erken teşhisle kabil olan bu hastalığın ve bu arada büyük ölüm sebeplerinden 
biri olan verem hastalığının teşhisleri röntgenledir. Bilhassa miğde ve akciğer kanseri, 
ve akciğer tüberkülozunun erken teşhisinde röntgen cihazının kıymeti çok büyüktür. 
Verem Savaş Dispanserlerine ve sağlık merkezlerine röntgen cihazları temin etmek, 
röntgen mütehassısları ile röntgen teknisiyenlerini çoğaltmak çok faydalı olacaktır. 
Bu arada mahrumiyet diyarlarının sıhhî bakımdan mahrumiyetin bir delili olarak 
göstereceğimiz korkunç bir hastalıktan da bahsetmek isterim. Dünyada 15 milyon 
ve Türkiye’mizde tahminen 25 bin cüzzamlı mevcuttur. Bir zamanlar Şark Çibanı 
korkusu ile Doğuya gitmekten çekinenler bugün daha korkunç bir hastalığın ürpertisi 
içinde olacaklardır. Hattâ korkarım ki günün birinde Yüksek Meclisinize gelecek 
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Şark mebuslarının elini sıkmadan bile çekinecekler olacaktır. Bakanlığımızın bu 
dâvaya önemle sarılmasını bilhassa bekleriz. Tıp, ilim ve sanat cephesi olan insanî 
bir meslektir. Şöyle ki, meselâ bir nöroşinijien profesörü ilim adamı olduğu gibi, aynı 
zamanda kafatasını açacak ve dimağ üzerinde dikkatli bir ameliyatla bir dimağ ürünü 
çıkarabilecek teknik operasyon yapabilecek bir sanatkâr olmak mecburiyetindedir. 
Mesleki icabı ıstırap çeken insanlarla ve aile muhitleriyle münasebeti hekimin üçüncü 
sosyal ve insanî cephesini teşkil etmektedir İlim, sanat ve sosyal cepheli bir bütünlük 
teşkil eden bu meslekin hocaları zamanla, yetiştirdiği hekimler tedavi ve ameliyat 
ettikleri hastalar ile milyonların saydığı ve sevdiği insanlar haline gelmişlerdir. Bu 
vesile ile memleketimizdeki şöhretleri en uzak kasabalara kadar yayılan merhum 
Akil Muhtar, Neşet Ömer ve Mazhar Osman hocalarımızı huzurunuzda rahmetle 
anarım. Bu merhum hocalarımızı takibeden ve bugün memleketimizde haklı hir 
şöhret kazanmış bulunan birçok kıymetti hekimlerimizin 114 sayılı Kanuna dâhil 
edilmeleri cidden üzücüdür. Bütün temsilcilere gelen maddî hatalar listesinin 
başında kliniğinde 5 sene asistanlığını yaparak ihtisas aldığım Muhterem Hocam 
Muzaffer Esat Güchan’ın da bulunması bana durumu bu kürsüden hitabetmeyi 
vicdanî ve meslekî bir borç haline getirmiştir. Ancak, bu mevzuda en büyük teselli 
kaynağımız Sayın Sağlık Vekilimizin de her şeyden evvel bir tıp profesörü olması, 
aynı zamanda Hükümetin bir uzvu bulunması dolayısiyle bu hususu bizden daha 
büyük bir hassasiyetle ele alacağına ve halledeceğine olan inancımızdır.” Diyerek 
eleştiri ve önerilerini ortaya koydu.

Ardından Kurucu Meclis üyesi Salâhattin Tandal kürsüye geldi,  “Muhterem 
arkadaşlarım; daha 10 - 15 gün evvel bu kürsüde 20 dakika konuşmak için ismimi 
yazdırmış bulunuyorum. Yüksek Meclisin umumi kararına uyarak beş dakika 
konuşacağım. Bu beş dakika içerisinde mevzuumu arz etmek imkânı varsa ne âlâ, 
yoksa Sayın İbrahim Öktem arkadaşımdan beş dakikasını rica edeceğim. Muhterem 
arkadaşlarım; huzurunuza bugüne kadar sadece bir polemik için kullanılmış olan 
bir mevzuu getirmek istiyorum. Bu da ilâç mevzuudur.Hakikaten geçmiş iktidar 
zamanında, ilâç mevzuu sadece polemik için ortaya atılırdı. İlâç vardır, yoktur; ilâç 
pahalıdır, değildir. Denir. Ondan sonra yine ilâcın çarkı nasıl döner, nasıl gelir ve 
halkımıza nasıl intikal eder, neler yapmak lâzımdır bu bakımlardan hiçbir tedbir 
almadan üzerine bir sünger çekilir, giderdi. Biraz evvel konuşan hatip arkadaşların 
ifade ettikleri gibi, Millî Birlik Hükümetimizin getirdiği 224 sayılı Kanunla; hakikaten, 
sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir lâzimı gayrimüfarikı olan ilâcı halkımızın ayağına 
kadar götürmenin ilk tedbirlerini almış bulunuyoruz. Bu sebeple de şükranlarımı 
arz etmeyi vazife bilirim.Muhterem arkadaşlar, ilâç, hakikaten üzerine çok dikkatele 
eğilinmesi lâzımgelen bir mevzudur Türkiye’nin hattâ bütün dünyanın en kuvvetli, en 
kıymetli mütehassıs hekimlerini bir araya toplayıp bir konsültasyon yaptırsak, ilâcını 
temin edemedikten sonra bu gayretin hiçbir kıymeti kalmamaktadır. Binaenaleyh, 
ne kadar dikkatle üzerine eğilsek o kadar yeri vardır. Muhterem arkadaşlar ilâç 
mevzuunda halk efkârına maalesef doğru bilgi verilmemektedir. Bugün burada bu 
perdeyi tamamen kaldırmak ve hakikati bu kürsüde gerek huzurunuza gerekse bütün 
Türk efkârına arz etmek bir farzdır ve bu vazifeyi de ifa etmekle iftihar ediyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, 35 sene evvel diploma aldığım zaman Türkiye’de 35 kalem 
dahi müstahzar yoktu. O gün nasıl müstahzarın terkibine giren ve eczahanelerimizde 
majistral ilâçlarda kullanılan hammadde dışarıdan geliyorsa, bugün de aynı 
vaziyettedir. Bugün hammaddeyi bunu lâboratuvarlarımızda majistral veya 
müstahzar ilâç haline çeviririz, bu çark nasıl dönmektedir? Hammadde ile ilâç daima 
birbirine karıştırılmaktadır. İlâç başka şeydir, hammadde başka şeydir. Kısa kesmek 
için hulâsa olarak arz edeyim. Bize lâzım olan hammaddedir. İlâcı memleketimizde 
dünde, yapıyorduk, bu günde yapıyoruz. Fakat mevzu evvelce, ekseriya polemiğe 
sokularak, her hangi bir firmanın bir müstahzarı ele alınarak yokluğu ileri sürülür. 
Bağrılıp çağrılır, ertesi gün birtakım tazyiklerle müstahzar yapan mümessile avuç 
dolusu döviz verilirdi. Bunun böyle olduğunu, bu meslekin ve teşekkülün başında 
senelerini geçirmiş ve bunun mücadelesini yapmış arkadaşınız olarak gayet yakînen 
biliyorum. Bugün ilk defa olarak görüyoruz ki, 35 senedir mücadelesini yaptığımız 
sağlık dâvamıza doğru hakiki bir yola girilmiştir. Pahalılık bahsine gelince, ilâç gibi 
zeytin de pahalıdır, pabuç da pahalıdır. Ucuzluk ve pahalılık mevzuu şu suretle olmak 
lâzımdır. Bir saatlik çalışmamız neticesi elde edebildiğimiz kazançla ne alabiliyoruz, 
işi ancak bu zaviyeden mütalâa ettiğimiz zaman doğru bir sonuca varırız. Lâboratuvar 
müstahzar fiyatlarının tespitinde hammadde imâl masrafları  ambalaj masraflarını 
nazara alır ve buna normal kârı da ilâve edince eczacı mamulünü piyasaya sevk eder. 
Keyfî ve indî değildir ve olamaz. Kazançlar bunu bir başka zaviyeden ele almıştır. 
Eczahanelere tatbik edilen hammaddeyi eczacı aldığı gibi üç kuruşa almış ise, üç 
kuruşa, beş liraya almış ise beş liraya hastaya intikal ettirir. Buna masraf hissesi ile 
sanat hakkını ilâve eder. İlâcın kıymeti ile tesiri arasında hiçbir münasebet olamaz. 
Bu ilâç mevzuunda yapılan dedikodular çoktur. Eczacının kârını % 10 a indirelim, 
derler keyfî bir karar verilir, hiçbir esasa dayanmadan. Halbuki bunların bir hesaba 
istinadetmesi lâzımdır. Böyle keyfî bir karar karşısında Ticaret Bakanlığına, Maliye 
Bakanlığına başvurulur, anlatılır, uzmanlar celbedilir. Bu indirmenin imkân dâhilinde 
olmadığı anlatılır, tashih edilir. Bu hususları bir prensip kararına bağlamak lâzımdır. 
Artık böyle keyfî muameleler olamaz. Bu mevzuun politik tarafını kapamak için söz 
almış bulunuyorum. Milletin hastalığı karşısındaki zaafını istismar yoluna gitmemek 
lâzımdır. Yapılan polimikler dolayisiyledir ki, hiçbir iş yapılmamış, hastanın ayağına 
ilâç götürülememiştir. Sağlık Bakanlığı hastanın ayağına, ilâç götürmek istiyorsa 
bugüne kadar hangi fonu koymuştur ki, bir kazada eczahane açılmasına yardım 
edebilmek için elini uzatsın. İmkânlar yok mu idi ki, yapılmamıştır. Fakat bugün 
224 sayılı Kanunla yeni bir yola girmiş bulunuyoruz. Efendim, kısa bir zaman içinde 
personel meselesine temas etmek istiyorum. Eczacı yetiştirme mevzuu sakıt idare 
zamanında mütemadiyen geri itilmiştir. Âdeta bu itiliş bir nevi münevver düşmanlığı 
haline gelmiş  bulunmaktadır. Durumu sizlere izah ettiğim zaman sizlerin de 
müteessir olacağınızı tahmin etmekteyim. Arkadaşlar, bugün Türkiye’de bulunan 
eczacıların adedi 1 400 kişiye inmiş bulunmaktadır.  Ayrıca koskoca Türk Ordusunda 
eczacı olarak 33 kişi kalmıştır. Bugün hastane eczacılarının % 80 inde eczacı yoktur. 
Hastanelerde bu vazifeyi birtakım hademeler ifa etmektedir. Türkiye’de serbest 
olarak vazife gören 1 200 kadar eczacının yarısı İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
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gibi dört vilâyette, diğer altı yüzü diğer vilâyetlerde dağılmış hizmet görmektedirler. 
İngiltere’de bu hizmet 15 800 eczacisiyle ifa edilmetkedir. Ve 2500 kişiye bir 
eczahane düşmektedir. Bizde ise bu nispet 20 bin kişiye bir eczane nispetindedir… 
Fakat vaktim bittiği için konuşmamı burada kesiyorum. Beni dinlediğiniz için sizlere 
çok teşekkür ederim. Saygılarımla.” diyerek Sağlık Bakanlığı Bütçesi hakkındaki 
görüşlerini sıraladı.

Kurucu Meclis üyesi Hüseyin Otan söz aldı, “Muhterem arkadaşlar, adı üstünde 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olan ve bugün huzurunuza bütçesi sunulmuş 
bulunan bu bakanlığın, toplumun sosyal hizmetlerini başta olarak görmeye salahiyetli 
ve toplumu en yakın alâkadar eden bir Bakanlık olması sıfatiyle üzerinde ne kadar 
durmak lâzımgeldiği bir hakikatttir. Memleketimizin iktisadî ve malî şartları 
bakımından bütçeye konan rakamlar çok cüzidir. Bâzı memleketlere nazaran az 
olan bu bütçe ile Sağlık ve Sosyal Bakanlığı tereddüt etmeden ve işleri aksatmadan 
vazifesine devam etmektedir. Yatak adedi üzerinde sizlere bir fikir vermek üzere, 
geri kalmış milletlere norm olarak tanınan yatak adedine nazaran bizdeki yatak 
adedi on binde otuzdur. Yakın komşumuz Yunanistan’da on binde otuz altıdır. 
Bu durumda Sağlık Vekâleti vaziyeti hangi şartlar altında idare ettiğini bütçede 
gösterilen rakamlarla ifade edebiliriz. Arkadaşlar, sağlık hizmetleri meselesinde 
İnkılâp Hükümetinin çok titiz ve dikkatli davranması lâzımdır. Bu mesele her şeyden 
evvel hastayı yatakta tedavi etmekten ziyade vatandaşların hasta olmamasını temin 
için koruyucu hekimliğe doğru bir istikamet almasına bağlıdır. Sağlık Vekâletinin bu 
yöndeki teşebbüslerini takdirle anmak lâzımdır. Şunu hemen ifade edeyim ki, hastayı 
yatakta tedavi etmek çok masraflı olmaktadır. Halbuki koruyucu hekimlik olarak 
hastalığa mâni olmak, vatandaşı hastalıktan kurtarmak hem vatandaşın sağlığının 
korunması bakımından hem de masraf bakımından çok daha elverişlidir. Bugün Sağlık 
Vekâletini sosyal hizmetler yönünden en verimli bir yolu tutmuş olmasından dolayı 
tebrik etmek isterim. Koruyucu hekimlik bahsinde şunu arz edeyim. Millî Birlik 
Komitesinin çıkarmış olduğu Sosyalizasyon Kanunu çok daha evvel tatbik edilmesi 
lâzımgelen bir, kanundur. Sosyalizasyon Kanunu tabipliği çok daha kolay bir suretle 
vatandaşın ayağına götürmek suretiyle halledilmesi lâzım gelen bir mevzudur. Bunun 
yanında koruyucu hekimlik mevzuunda sağlık memurunu köye kadar götürmek 
imkânını bulursak daha çok muvaffak olacağımız aşikârdır. Ama bütün bunları 
memleketin şartları ile mütalâa etmek yerinde olur. Memleketin iktisadî şartları ve 
binbir derdi ve ihtiyacı yanında 6 - 7 milyon ile sosyalizasyona geçmek dâvasını 
halletmek 1964 yılında değil 1974 yılında bile kaabil değildir; tahammülümüzün 
üstünde olan bir mevzudur. Bunun için bugün Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
istemiş olduğu bir iş vardır, bu işin halledilmesi babında huzurunuza bir kanun 
tasarısı getirilmiştir. Bu kanun mucibince bu seneden itibaren mukaveleleli hekim 
kullanılmak üzere, bilhassa Şark’ın % 25 noksanlığı halledilmiş olacaktır. Şark 
bölgesinde kadroların % 21 i münhaldir. Onun için hekim bulmak ancak mukaveleli 
hekim istihdam etmekle mümkün olacaktır. Bu, bütçeye bir külfet teşkil etmiyecektir. 
Muhterem Maliye Bakanı arkadaşımız endişe etmesin, yâlnız Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına salâhiyet tanımaktan başka ileri gitmiyecektir. Bunu plânlama 
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dairesi de münasip görecek, verilecek direktif dairesinde kullanılacağı için hiçbir 
zaman külfet teşkil etmiyecektir. Bunun bu şekilde kabulünü istirham ederken ilerde 
çalışacak iktidarlara bu meselede ellerine bir kıstas vermek imkânı hâsıl olacaktır. 
Şayet kıymetli arkadaşlarım bu mevzuu esaslı bir şekilde hazırlıyacak olurlarsa 
gelecekte sosyalizasyonun da tatbikatına imkân vermiş olurlar.Bu suretle de ilerdeki 
imkânlarla sosyalize etmek şartları da ortaya çıkmış olur. Bu mesele tahakkuk ettiği 
takdirde doktor olmıyan yerlerde, sağlık memuru olmıyan yerlerde,  teknik eleman 
olmıyan yerlerde de doktor ve teknik eleman temin edilmiş olur.  Bugün bilhassa, 
verem savaşı üzerinde yapılan başarılı tatbikatı takdirle anmak lâzımdır. Yine bu 
meyanda verem savaş dernekleri vasıtasiyle dispanserlerdeki takipçi hemşirelerle, 
bu dâva halledilmiş bir vaziyettedir. Bugün nasıl Türkiye’de sıtma kalmamışsa artık 
veremi de tarihe mal etmek imkânı bulunabilir. Ama sanatoryum açmak ve takipçi 
elemanlar vermek suretiyle bulaşıcı hastalıklardan kurtulmak mümkündür. Ordu bir 
nevi giriş kapısı rolü oynamaktadır. İyi kontrol edilmediği için hastalığa yakalanan 
delikanlı hasta olarak tedaviye muhtaç vaziyette geri geliyor. Millî Müdafaa ile bu iş 
organize edilirse bu giriş kapılarında bu hastalığı önlemek mümkün olur. Bu hususta 
gerekli tedbirler  alınmalıdır. Bakanlığın memleketin sağlık ve  sosyal yardım 
mevzuunda başarılı olmasını diler huzurunuzdan ayrılırım.”

Kurucu Meclis üyesi  Galip Kenan Zaimoğlu söz aldı, “Sayın arkadaşlar, bu 
memlekette sağlık dâvasının hakikaten hazin bir kaderi vardır. Büyük Atatürk’ün 
hayatta olduğu zamanlarda onun yüksek idaresi  altında sağlık teşkilâtı da bu 
memlekete büyük  hizmetler yapmış ve başarı göstermiştir. Fakat sonraları ve 
bilhassa son 10 yılın ağır ve ıstıraplı  şartları içinde sağlık çalışmalarında da gözle  
görülecek kadar aşikâr bir gevşeklik ve alâkasizlik başlamıştır. Bu durumu 1946 ve 
1947 yıllarında mensubolduğum parti iktidarda iken bile bu millet kürsüsünden acı 
acı söyledim. Sayın Kurucu Meclisin muhterem azaları, sağlık dâvasına elinizi 
koyun, ona müşfik, yapıcı, kurucu, hayırlı ve uğurlu elinizi uzatın. Biz  hekim olarak 
Sağlık Bakanlığı teşkilâtı olarak  sizin bu ulvî yardımınıza muhtacız. Şimdi bu  
muhterem topluluktan birisi Allah esirgesin hasta olsa ben bir hekim olarak kürsüden 
fırlar onun tedavisine koşarım. Sayın hekim temsilciler yardıma koşarlar ama bırakın 
Hakkâri’yi, Van’ı, Giresun’u şuracıkta Ankara’nın yanıbaşındaki Kızılcahamam, 
Kırıkkale arızalı doğum istirahı çeken bir annenin imdadına yetişemeyiz vasıtamız 
yoktur, teşkilât noksan ve kifayetsizdir. Şehirde bir hasta için her zaman bir doktor 
bulmanın imkânı oluyor. Ama bir kasaba bir köyde ıstırap çeken bir hastaya 
koşabiliyor muyuz.Bugün biz Mehmetçikleri yetiştiren köydeki hasta Türk anasına 
yardım etmek imkânına sahip değiliz. Nerede Kızıloğlu? Anlatsın. Hoşdere 
İstanbul’un birkaç kilometre uzağında bir köydür. Tümen kumandanı iken resmî 
arabası ile bir hastanın imdadına koşmuş ve hayatını kurtarmıştır. Sayın arkadaşlarım, 
bizim dört dâvamız vardır. Başta Millî Savunma, Millî Eğitim, Adalet ve nihayet 
Sağlık dâvaları, ne yiyeceksin, öbür dâvaları da unutma sesleri.) Hayır unutmadım. 
Lütfen dinleyin onlar da mühim, ama sağlık dâvası hepsinin başında gelir. Sağlık 
olmıyan yerde ordu, mektep olmaz, sağlık olmayan yerde adalet, fabrika, istihsal 
olmaz. (Alkışlar) Evvelâ sağlık lâzımdır. Sağlık yalnız hasta olmamak demek 
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değildir. Bedenen hasta olmamak demek değildir. Ruhen, fikren sağlam olmak, 
yapicı olmak demektir. Biz cemiyet olarak bunu teminle mükellefiz. Elimdeki bir 
lâmbayı bu dâvanın üstüne tutuyorum. Orada sizlere bir şey gösterebilirsem, siz 
Sayın Temsilcilere orada bir şey seçmek, teşhis etmek imkânını sâğlıyabilirsem, bu 
kürsüden vazifesini yapmış olmanın huzuru içinde ineceğim. Yüksek müsamahanıza 
sığınarak Muhterem Heyetinizden bir ricada bulunacağım, beni mümkün olduğu 
kadar zaman tahdıdine tâbi tutmamak suretiyle konuşmama fırsat veriniz. Sayın 
arkadaşlar, hekimlik zor bir meslektir. Gerçi her meslek zordur ama hekimliğin ayrı 
bir hususiyeti vardır. Bu meslekte tıbbiyeyi bitirmekle iş bitmez. Uzun bir ihtisas 
devresi, hattâ kurslar, hattâ yabancı memleketlerde ihtisas ve tetkik eğitimi hekim 
için zaruridir. Bir hekim okumak ister, bir hekim seyahat etmek zaruretindedir. 
Kongrelere, konferanslara gidecektir. Bu bir keyfiyet değil bir ihtiyaçtır. Meslekinde 
ilerlemenin icabıdır. Bunu yapmıyan hekim ilerliyemez, olduğu yerde kalır. Köylere 
kadar gidip hastanın imdadına yetişemiyoruz. Buna mukabil Sağlık Bakanlığında bir 
Dış Münasebetler Umum Müdürlüğü vardır, Dış Memleketler Sağlık Teşkilâtı ile bir 
münasebet temini için kurulmuştur. Lâzımdır. Fakat böyle bir teşkilât yerine bunu 
genç bir doktora bırakmak oradan tasarruf edeceğimiz elemanları memleket 
hizmetinde kullanmak daha yerinde olur. Ama hemen ilâve edeyim Sağlık teşkilâtında 
çalışan sizin kardeşleriniz, evlâtlarınız, asîl ve necip Türk çocukları her türlü hizmete 
vatan borcu olarak canı yürekten koşar. Zaten hekimlik feragat, meslekidir ve Türk 
hekimi bunun asîl bir örneğidir. Bendeniz bütçe raporunu gördüm. Bütçe Komisyonu 
Raportörü Sayın Bedî Feyzioğlu arkadaşımız emek sarf etmişler, güzel bir rapor 
vücuda getirmişlerdir. Hemen yüksek huzurunuzda ifade etmek isterim ki,bu rapor 
beni tatmin etmedi. Diyorlar ki, hastane hekimliği kadrosu % 4,5 noksandır. Sağlık 
Bakanlığı emrinde 3 700 hekim vardır. Bu 3000 küsur hekimin ne kadarı büyük 
şehirlerde ne kadarı Anadolu’dadır. Büyük şehirler hastaneleri kadroları ağzına 
kadar tıka basa doludur. Halbuki Anadolu hastaneleri hekimsizdir. Bu nispet 
mahrumiyet bölgelerinde yüzde yüze kadar çıkar. Meselâ Şebinkarahisar 
Hastanesinde doktor yoktur. Bakanlığın bilhassa dikkatini çekerim. Bu noksanları 
ikmal etmenin yolunu araştırsın. Oralara rağbeti artıracak çare ve tedbirleri bulsun. 
İnşaası tamamlanmamış birçok sıhhi tesisler vardır. Bunlar zamanla yıkılıp gitme 
tehlikesine mâruzdurlar. Giresun Kemik ve Mafsal Veremi ve diğer verem hastaneleri 
bunlardan biridir. Bakanlık bunları da süratle ele alıp hizmete açmalıdır… 67 
vilâyetimiz var. Büyük şehirleri hariç tutmak suretiyle bu vilâyetlerimizi 62 olarak 
kabul edelim. Bugün beher hastaneye 10 mütehassıs hesap edersek bu rakam 620 
olur. Doğum evleri ve diğer tesisleri de katarsak aşağı yukarı bin kadar mütehassısla 
bu dâvayı şimdilik kısmen halletmek mümkün olabilecektir. Ancak mütehassıs 
hekime bin lira aylık tazminat versek yılda 12 milyon lira tutar. 8 milyarı aşan bir 
bütçe içinde böyle bir hayırlı iş için bu para fazla bir şey değildir. Hekimi teşvik eder. 
Uzak, mahrumiyet bölgelerinde mütehassıs hekim bulma sıkıntısı ve zorluğu kalmaz. 
Bunu Hükümetin de benimsemesi lâzımdır. Hükümet gelecek yıla kadar bu hususu 
derpiş eden bir kanun tasarısı getirmelidir. Bu suretle meselenin maddî tarafı 
halledilirse, dâva yarı yarıya halledilmiş olacaktır. Bugün birçok genç doktor 
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meslektaşlarım sağlık hizmetinden kaçıyor, meslekten kaçıyor, serbest hayatta ticaret 
yapıyor, inşaatçılık yapıyor, hattâ nakliyecilik yapıyor. Biliyorsunuz marifet iltifata 
tâbidir. Mesleki cazip hale getirelim. Ben bugün sağlık teşkilâtında geceli, gündüzlü 
feragatle çalışan hekimlerimize ve Sağlık Bakanlığı teşkilâtı idarecilerine yüksek 
huzurlarınızda teşekkürlerimi arz etmekten şeref duyarım. Bunların bu feragatleri 
karşısında kendilerini teşvik edecek imkânları aramalıyız, bulmalıyız. Ayrıca mesele 
yalnız maddî imkân işi de değildir, anlayış ve zihniyet meselesidir. Sayın Bakandan 
istirham ediyorum. Bize lüks, konforlu hastaneler lâzım değildir. Baraka şeklinde 
yapılmış bir bina ihtiyacımızı karşılamıya kâfidir. Elverir ki, içinde iyi hizmet 
görülsün. Vaktiyle bu husus üzerinde durmuş zamanın milletvekili Dr. Fazıl Şerafettin 
Bürge ile bu mevzu üzerinde çalışmış ve bir proje hazırlamıştık. Arkasından gelen 
bir belâ idaresinin bu milletin, başına getirdiği sayısız felâketler arasında, sağlık 
dâvasına da sırt çevrildi. Sayın arkadaşlar hastanelerimiz mükemmel de olsa 
içerisinde hekim yok, birçok illerimizde hastaneler hekimsizdir. Meselâ 
Şebinkarahisar Hastanesinde tek hekim yoktur. Olmaz böyle şey. Süratle bu 
hastanenin hekim ihtiyacı temin edilmelidir. Ayrıca hastanelerimizde sağlık 
yardımcıları da noksandır. Bunlar ehemmiyetle ele alınacak bir mevzudur. Yardımcı 
sağlık personeli hekimin başlıca başarı vasıtasıdır. Bu mevzu da önemle göz önünde 
bulundurulmalıdır. Sayın arkadaşlar; ayrı bir mevzu olarak hususi hastaneler 
konusuna temas edeceğim. Bugün hususi hastanelerin çoğu sağlık dâvasına şerefle 
hizmet etmektedirler. Yalnız bir kısım hususi hastaneler var ki, gayrimeşru karanlık 
işler yaparlar. Şerefli Türk hekimliğini lekelemektedirler. Arkadaşlar, sayısı az da 
olsa, bâzı hastanelerde kürtaj yapılmaktadır. Bunları hepimiz biliyoruz. Bu bir 
cinayettir. Birçok hâdiseler sebebiyle bu bedbahtlar mahkeme huzuruna çıkıyorlar. 
Duruşmadan elini kolunu sallaya sallaya kürtaj odasına girenleri bilirim. Bu meslekin 
lekesi, yüz karası olan vicdansızlar arasında isim yapmış olanlar da vardır. Şerefli 
Türk hekimliği de bunlardan şikâyetçi ve davacıdır. Bunları sizlere isimleriyle de 
söyliyebilirim. Bu büyük bir cinayettir, faciadır. Bizim nüfusa ihtiyacımız vardır. 
Nüfusumuzun 60 milyon olması lâzımdır. Allaha çok şükür köyde böyle bir şey 
yoktur. Arkadaşlar köylünün karnını doyurun, sırtını ısıtın size süngüsünün ucuyla 
tarihe destanlar yazan arslanlar yetiştirsin. Ancak onu hastalıktan korumamız 
lâzımdır. Millî İnkılâp Hükümeti bu konuya ehemmiyetle parmak basmış ve ilk 
merhale olarak sosyalizasyon kanununu ele almıştır. Birçok işlerde olduğu gibi 
memleketin sağlık dâvası üzerine de eğilmiştir. Ama şahsî kanaatim olarak arz 
ediyorum, sağlık hizmetlerini sosyalleştirme kanunu henüz kabili tatbik değildir. 
Zordur. Devlete ağır bir yüktür. Bu işin bâzı memleketlerde tatbik edilen daha ucuz 
ve kolay şekilleri vardır. Meselâ, İsveç, Almanya ve İsviçre gibi. Bunların tatbikatımnı 
tetkik etmek faydalıdır. Biz şimdilik dâvamızı amelî ve tatbikî mümkün olan usullerle 
halle gitmek zorundayız” dedi.

Daha sonra kürsüye Bütçe Komisyonu sözcüsü Badii Feyzioğlu geldi, 
“Muhterem arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığının vazife ve fonksiyonlarının başlıcaları 
şunlardır : Koruyucu Hekimlik hizmetleri, iyi edici hekimlik hizmetleri, Sağlık 
personeli yetiştirilmesi, halkın sağlık eğitimi, sosyal hizmetler ve murakabe 
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hizmetleridir. Sağlık Bakanlığının bu vazifeleri yapabilmesi için umumi bütçeden 
her sene muayyen bir tahsisat alır. Bu tahsisatın son 10 yıllık durumu mukayese 
edilirse 1950 de 6 milyondan ibaret bulunan tahsisatın 1955 senesinde 109 milyona, 
1960 senesinde 137 milyona, çıkarıldığı görülür. Artış nispeti bu 3 sene arasında 
1950 den 1955 e kadar % 181, 1950 den, 1960, a kadar % 228 dir. Bu artış zarurî 
bir artıştır. Kesin hesaplara göre yapılacak mukayeselere göre artışın hayli azaldığı 
görülür. Eğer bir memleketteki nüfus artışı noktasından, sağlık bütçesiyle bir 
mukayese yapılacak olursa bu artış 1950 ilâ 1955 devreler arasında % 75, 1950 ilâ 
1960 seneleri arasında % 184 e indiği görülür. Bu sebeple Sağlık Vekâleti bütçesinin 
deruhde ettiği fonksiyon itibariyle bir tahlife tâbi tutmak imkânı vardır. Biraz evvel 
de arz ettiğim gibi, Vekâletin başlıca fonksiyonlarına göre bütçedeki tahsisatın 
artırılışının değişik bir manzara arz ettiği görülür. Bu husus bir tablo halinde rapora 
da dercedilmiş bulunmaktadır. 1961 yılı bütçe tasarısında Sağlık Vekâletine ayrılan 
tahsisat dikkate alınacak olursa bakanlık bütçesinin 399 milyon lira olduğu görülür. 
Buna Bayındırlık Vekâleti bütçesinin yardım tahsisatını da ilâve edersek 422 milyon 
lira, olduğu görülecektir. Bakanlık tahsisatı  kendi bünyesi içinde değil, umumî 
Devlet bütçesi dâhilinde umumî bir tahlile tâbi tuttuğumuz zaman 1950 senesinde 
4,07, 1959 da 5,18, 1960 da 5,20 si olduğu görülür. Buna mukabil bu sene 1961 
de huzurunuzda tetkik edilmekte olan bütçe dolayısiyle Sağlık Bakanlığına ayrılan 
tahsisat Devlet bütçesinin 4,87 sinden ibarettir. Yani geçen seneye nazaran bir 
düşüklük kaydetmektedir. Bu tahsisatın hiç olmazsa geçen yıldaki nispet dâhilinde 
muhafaza edilmesi, bu yıl Devlet bütçesi artmış olmasına nazaran geçen yılı nispetinin 
muhafazası için Sağlık Bakanlığı tahsisatına 32 milyon lira daha ilâve edilmesi 
lâzımgelirdi. Bu 32 milyon lira ilâvenin imkânsızlığı Bütçe Komisyonundaki tetkikat 
sırasında nazarı dikkati celbetmiştir. Bu tahsisat noksanlığı karşısında, asıl müşkilâtın 
sağlık personelini kendi hizmetlerinde tutabilmesi şüpheli olarak karşılanmaktadır. 
Şöyle ki; Bakanlığın personel durumu tetkik edildiği zaman halen mücadele 
teşkilâtında % 32 nispetinde bir münhal bulunduğu, Trahom Savaş Teşkilâtında % 
60 nispetinde münhal bulunduğu, bu münhalin Frengi Mücadele Teşkilâtında % 85 e 
ulaştığı görülmektedir. Bunların hepsi koruyucu hekimlik hizmetleridir. Bakanlığın 
asıl fonksiyonuna taallûk eden hizmetlerdir. İyi edici hekimlik hizmetlerinin bir kısım 
memleketlerde Devletin bu vazifeyi ifa etmesi hususunda müttefiktirler. O halde 
bu meselenin bir hal tarzına vardırılması ve Bakanlığın asıl mühim fonksiyonunu 
ifa edebilmesi için muhtacolduğu elemanları temin etmek imkânlarının kendisine 
sağlanması lâzımdır. Millî Birlik İdaresi bu imkânı da 224 numaralı Kanunla 
sağlamıştır. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesine mütedair olan bu kanun Sağlık 
Bakanlığına pilot bölgelerde ve bu hizmetlerin sosyalleştirildiği yerlerde mukavele 
ile hekim istihdamına yetki verilmiştir. Bakanlığın kadroların başında bulunmasının 
sebebini de bu kanun vaz’etmiş bulmaktadır. Hizmetin gerektirdiği ücret bilinmeden, 
bu hizmeti ifa edecek elemanları bulmak güçtür. Bu husus çıkarılacak kanunla 
halledilebilecektir. Yalnız bu kanunun meriyet tarihi bakımından 1962 yılında 
tatbikata gireceğini, ayrıca memlekete teşmili hususunda da 1964 yılında yapılacağı 
bildirildi. Bu kânunun 1961 yılında tatbikata konulması yoluna gidilmemiştir. 
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Bu durum karşısında ya bir senelik mahrumiyete katlanmak veya başka çareler 
aramak suretiyle, mesele muvakkat bir hükümle bu kanunun meriyet tarihini bu 
seneye koymak lâzımdır. Şimdi bu durumu bu şekilde belirttikten sonra, şahsan 
buna mütemayil olmakla beraber, Komisyon Sözcüsü olarak, komisyonumuzun bu 
sene bu işin tatbiki imkânının bulunacağı şekilde bir karar ittihaz etmesi mümkün 
olamamıştır. Meselenin bu cepheden büyük ehemmiyeti olduğu, hekimliğin diğer 
mesleklerden daha fazla bir ihraç metaı haline gelen bir meslek olması itibariyle de 
kendisini göstermektedir. Diğer mesleklerin hiçbirisinde yetişmiş olanlar dışarıda 
iş bulamamaktadırlar. Buna mukabil hekimlerimiz dış memleketlerde bu imkânı 
kolaylıkla buldukları için memleket dâhilinde hekimlerin ücret meselesinin umumî 
personel ücret ve maaşlarının ayarlanmasını beklemeden onların durumlarının 
halledilmesi lâzımgeldiği ayrı bir mevzu olarak ortaya konulmaktadır. Vaktinizi 
daha fazla almamak için komisyonumuzun mütalâalarını bu şekilde arz etmiş 
oldum. Kenan Zaimoğlu arkadaşımızın rapor hakkında ileri sürdükleri bir noktayı 
müsaade ederseniz cevaplandırayım. İlk defa Sağlık Bakanlığının raporu hekim 
olmıyan bir kimse tarafından hazırlanmıştır. Bu bakımdan meslek zaviyesinden belki 
hekimlerimiz tatmin edilmemiş olabilir. Yalnız şu noktayı kabul edersek hekimliğin 
malî bakımdan halledilebilecek birçok mevzuları bulunduğunu ve bütün dâvanın 
kendileri için lüzumlu kaynakları temin etmekte olduğunu belirtmeye gayret ettim. 
Bütçemiz bakımından kendileriyle aynı noktai nazarda bulunmuş olduğumuzu da 
tahmin ederim. Meselenin esası Türkiye’deki malî imkânların hazırlanması ve ücret 
dâvasının hallinden ibarettir.” Diyerek sözlerini bitirdi.

Ardından Kurucu Meclis üyesi Yekta Karamustafaoğlu söz aldı “Kurucu 
Meclisin Sayın Başkan ve üyeleri kıymetli arkadaşlarım; Sağlık Bakanlığının  
bu yılki bütçesi üzerinde hatip arkadaşlarım değerli fikirlerini izhar buyurdular. 
Yüksek Mecliste memleket sağlığı ve bununla ilgili çeşitli meselelerin enine boyuna 
görüşülmesinde her bakımdan fayda mülâhaza etmekte bulunduğunu arz eyliyerek 
sağlık konusunda önemli saydığım birkaç noktaya kısaca dokunmak emeli ile seçkin 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Muhterem arkadaşlarım; ilk olarak tababetin çok 
mühim bir dalı olan diş hekimliğini ele alıyorum. Tıp camiasının ayrılmaz bir rüknü 
olan bir meslekin Bakanlığımızla olan münasebetleri ve bakanlık camiası içinde 
ne durumda bulunduğuna işaret etmek isterim. Yarım asrı aşan bir maziye malik 
olan ve Tıp Fakültesinin en önemli bir dalı olan bu meslekin öteden beri Sağlık 
Bakanlığı tarafından lâyık olduğu ehemmiyetle ele alınmamıştır. Arkadaşlarım; 
diş tabipleri mesayilerinde tabip meslektaşları ile bir kollabrasyon halindedirler. 
Türlü hastalıkların orijinin aranmaisında onlara yardımcı olurlar. Dünyanın her 
tarafında hastaneler, klinikler ve serbest hayatta bu iki meslek halk sağlığında daima 
beraber bulunmuş genel tababetin çeşitli ihtisas bölümlerinin teşhis noktasından 
birçok vakalarında yolunu aydınlatmıştır. Bu bahiste misaller vermeyi, birtakım 
tıbbı ve patalojik terimler arz etmeyi sadet dışı ve zait görürüm. Diş tababetinin 
halk sağlığında nasıl önemli bir yeri olduğunu takdir buyurursunuz. Hastalıkların 
tedavisini protetik cihazları hazırlıyarak binlerce insana ilmî esaslar dâhilinde hizmet 
eden tıbbın bu şubesi ihmal ve ihmal edilemez. Muhterem arkadaşlarım; Sağlık 
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Bakanlığımız kadrosunda (1960 yılı birinci ay istatistiğine göre) hizmette bulunan 
69 diş tabibi vardır. Bunlardan 27 si stajiyer diş hekimleri olarak vazife görmekte ve 
kadro olmadığından terfi edememektedirler. Bu 69 hekimin kısmı küllisi de İstanbul, 
Ankara, İzmir hastanelerinde çalışmaktadırlar. Geride kalan Anadolu ve Trakya 
bölgeleri hastanelerinin birçoklarında diş hekimi yoktur. Yıllarca bu böyle ola gelmiş 
vekâlet halk sağlığında koruyucu ve iyi edici tababet meyanında bu şubeye her nasılsa 
önem vermemiştir. Ben bütün Devlet ve belediye hastanelerinde hususî hastaneler, 
verem dispanserleri ve çocuk sağlığı müesseselerinde diş kliniklerinin kurulmasımnı 
Devrim Hükümetimizin Sağlık Bakanlığından temenni ediyorum, arkadaşlarım. Bu-
konuya muvazi olarak çok enteresan bir noktayı işaret etmeme müsaade buyurunuz. 
Bu konu çocukların diş hastalıkları ile mücadele keyfiyetidir. Batı memleketlerinde 
yıllarca evvel kurulmuş olan çocuk diş dispanserlerinin memleketimizde de bir an 
önce kurulmasını rica ediyorum. Bu dispanserlerin ilk örneğini İnşallah Başkentte 
Sayın Vekilimizin eliyle açıldığını görmek benim için bir bahtiyarlık olacaktır. 
Burada şükranla ifade etmeliyim ki : Sayın Bakan ana çocuk sağlığı çerçevesi 
içinde çocuk diş sağlığı konusunu ele almıştır ve yurdumuzda mektep çağındaki 
çocuklardan ilk plânda 80 000 çocuğa bakılmış ve bunlardan 60 000 inin dişlerinin 
hasta olduğu tesbit edilmiştir. Bakanlığın bu tatbikatını isteklerimden birisinin yoluna 
ışık tutan bir beşaret haberi olarak telâkki ediyor ve seçkin huzurunuzda kendilerine 
teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar; Gene meslekle ilgili ikinci bir meseleye 
geçiyorum. Genel tababetin türlü dallarının karşısına çıkmaktadır. Diş hekimliğinin 
karşısında da bir protezciler, kalfalar meselesi vardır. Uzun bir lise tahsili ve dört 
yıllık üniversite tahsilinden sonra Devlete yük olmadan kendi sermayesi ile kurduğu 
muayenehanesinde hayata atılan genç diş hekimleri istikbalini temin yolunda 
çırpınırken, beride kanunî hiçbir yetkiye sahibolmıyan kalfaların protez lâboratuvarı 
maskesi altında şurada burada hasta kabul ettikleri bir vakıadır. Bu bir yaradır. Genç 
hekimin çalışma gücünü, maneviyatını bozan bir yaradır. Sağlık Bakanlığımızdan 
bu protezciler meselesi üzerinde önemle durarak sıkı bir teftiş ve murakabeye tâbi 
tutmasını rica ederim. Aynı zamanda bu vatandaşların da kanun dairesinde bir 
statüye bağlanmaları yerinde olur. Muhterem arkadaşlarım, istanbul Üniversitesinde 
Tıp Fakültesine bağlı olan Diş Tababeti Yüksek Okulunun bina durumu, klinikler 
ve lâboratuvarlarının genişletilmesi lâzımdır. Ve bir fakülte haline getirilmesi 
zamanı gelmiştir. Aynı zamanda memleketin şiddetli ihtiyacı bulunan diş hekimini 
bol miktarda yetiştirebilmek için Ankara’da da diş tababeti fakültesi açılmasını 
dilerim. Arkadaşlarım, bugün tıp anlayışı ile bağdaşması mümkün olamıyan eski 
bir kanun olan 1219 sayılı Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair Kanun 
yıllardan beri encümenlerde uyumaktadır. Bunun tekrar gözden geçirerek yeni 
bir kanun tasarısının Yüksek Meclise getirilmesi bir zaruret olmuştur. Bunu da 
Bakanlığımızdan diliyorum. Son olarak arkadaşlarım; 6023 sayılı Türk Tabibleri 
Birliği Kanunu üzerinde duracağım. Bu kanun birçok yönden kifayetsiz ve ekspres 
çıkmış kanunlardandır. Türk hekimlik camiasının odaları olarak ihtiyaçlarına cevap 
verecek bir metin halinde bulunmaktan uzaktır. Bu kanun üzerinde çalışmak, anket 
halinde meslekdaşlarımdan mütalâa almak suretiyle yeni bir tasarı hazırlanmıştır. 
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Bu tasarıyı konsey hepimize ve Vekâletimize göndermiştir. Bu tasarının salahiyetli 
bir heyetçe tetkikinden sonra Temsilciler Yüksek Meclisine sevkı hususunu Sağlık 
Bakanlığımızdan hassaten rica ederim. Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Kurucu Meclis Üyesi Salâhattin Tandal bir önergesi okutuldu: “Kurucu Meclis 
Yüksek Başkanlığına Fabrika ve lâboratuvarlariyle bir sanayi kolu, ithalât ve 
toptancılığı ile bir ticaret şubesi, eczane ve hastane eczaneleriyle bir sağlık hizmeti 
olan çok veçheli eczacılık meslekinin çeşitli meselelerine ışık tutacak ve muayyen 
prensiplere bağlıyacak (Sağlık Şûrasına) muvazi bir Eczacılık Şûrası kurulması için 
Sağlık Bakanlığımızın bir tasarı getirmesini memleket sağlığı ve hattâ vatandaş 
hayatı adına temenni ve istirham ederim.”

Ardından Kurucu Meclis üyesi Dizdaroğlu Vahap söz aldı, “Çok muhterem 
arkadaşlar, zamanın darlığı dolayısiyle mümkün olduğu kadar kısa konuşmaya 
çalışacağım. Şunu hemen ifade edeyim ki Türkiye’de sağlık dâvası bugüne kadar 
halledilememişse bunun sebepleri başında bizatihi hekim arkadaşların kendi 
dâvalarını müdafaa etmesini bilmemeleri, başka bir deyimle sağlamasını bilmemiş 
olmaları dolayısiyledir. Bizde bir söz vârdır, ağlamasını bilmiyene süt vermezler 
derler. Biz hakikaten ağlamasını bilmiyoruz arkadaşlar. Türkiye sağlık dâvasının 
bir fasit daire içinde dönmekte olduğunu artık kabul etmek lâzım. Sağlık dâvasının 
esaslarını teşkil eden personel ilâç, ilâç sanayii, tıbbî malzeme sanayii ve nihayet 
hastaneler. Biz Cumhuriyet devrinden beri işte böyle bir daire içindeyiz. Bunlardan 
hiçbirini halledemediğimiz için aradan kırk sene geçtikten sonra dahi hâlâ bu 
dâvanın içinde bocalıyoruz. Muhterem arkadaşlar, Türkiye’de sağlık meseleleri 
gayet garip bir manzara arz ediyor. Biz sosyalizasyondan bahsederiz. Fakat biz 
sağlık işlerine bütçemizin % 10 unu bile yatıramadığımızı unuturuz. Bizim sağlık 
işlerine yatırdığımız para bütçemizin ancak % 5 inin üstünde bir rakam tutmaktadır. 
Dünyanın birçok ileri, memleketlerinde bu nispet çok yüksektir.Hekim yokluğundan 
bahsederiz. Halbuki bizde 12 binin üstünde hekim vardır. Fakat Vekâletimiz 
maalesef böyle olduğu halde münhal kadrolarını bir türlü tamamlıyamaz. Millî Birlik 
Komitesi 224 sayılı Kanunu çıkarır, insan haklarından bahseden bâzı hükümler kor. 
Ama Türkiye’de bir taraftan hekim nispeti şudur. Diğer taraftan hastanede hekim 
bulunmaz, birçok kazalar hekimsiz, binlerce vatandaş hekim bekliyor. Binlerce hane 
sönmekte, binlerce çocuk yetim, öksüz kalıyor. Bir yandan da, kadro meselesi var. 
Birçok kadrolar boş durumdadır. Sayın Maliye Bakanımızla yaptığımız temaslar 
neticesinde de hekim arkadaşlarımızın verilen paralarla mahrumiyet bölgelerine 
gitmemeleri, karşısında ve bunların bu bölgelere gönderilmesi hususunda Bütçe 
Encümeninde de yaptığımız, konuşmalarda bunlara bu imkânı sağlarsak yarın diğer 
topluluklar, müesseselerde bunu ister şeklinde beyanda bulundular. Bana gösterebilir 
misiniz ki 24 senesini yaşadıktan sonra ayda 250, 300 liraya çalışan bir başka meslek 
mensubu bir kimseyi. Arkadaşlar bu para ile hizmetçi bile bulunamıyor. Bu kimseler 
sabahtan akşama uykularını, istirahaterini feda ederek çalışırlar. Kendileri hasta 
olurlar, aileleri hasta olurlar, çocukları hasta olur, fakat yine iş başındadırlar. Elbette 
diğerlerine de bâzı farklar, bâzı imkânların tanınması lâzımgelir. İşte iş nihayet gelip 
sağlığa dayanıyor. Bunun devamına imkân verecek bir kimse olarak başta doktor 
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gelir. Sosyalizasyona gidiyoruz. Ama, elde yetecek kadar doktor yoktur. Diğer 
meclislerde anlatamadık. Hiç olmazsa Kurucu Meclisten istirham edelim, formasyon 
nedir? Konuşulacak mesele çok, ama zamanım kalmadı.” Dedi.

DİZDAROĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim, efendim. Bir memlekette 
sosyalizasyon ne zaman olur? Yetecek kadar personel yetiştirilir, doktoru ile, 
eczacısı ile, hemşiresi ile büyük bir kadro meydana getirilir, yeteri kadar tahsisat 
verilir, gerekli binalar yapılır, sosyalleştirme o zaman yapılabilir. Türkiye’de 40 bin 
köy vardır, 1 500 ebemiz vardır. Ayrıca Türkiye’de hekim kalitesi de bir meseledir, 
ortadadır. Türkiye’de ilâç sanayii mevcut mudur? Modern mânada bir ilâç sanayii 
yoktur. İlâç sanayii kurulur, ondan sonra sosyalizasyon düşünülebilir. Tıbbî malzeme 
mevcut mu? Filimlerimizi hâlâ dışardan alıyoruz. İlâcı dışardan getirtiyoruz. Bunun 
rantaibilitesi nerede! İlâcını dışardan, teşhis vasıtasını dışardan getireceğini, ondan 
sonra sosyalizasyona gideceğim. Bu biraz zor bir iş ama gönül bunu arzu ediyor 
ve bunun tahakkuk etmesini istiyor. Esaslı bir programa bağladığımız takdirde 
on senede bunu tahakkuk ettirebiliriz. Ama şu anda bunun tahakkukuna arzu 
edilen şekilde, imkân yoktur. İngiltere, uzun asırların ve koskoca bir müstemleke 
imparatorluğunun servetinden istifâde eden İngiltere bu servet ve esaslı araştırmalar 
neticesinde bunu kısmen tatbik edebilmiştir; şu halde arkadaşlar meselenin hayale 
gelir tarafı yoktur. Biz, bu kanunu bize getiren arkadaşlara huzurunuzda teşekkür 
ederiz. Ancak, hakikatler üzerine eğilerek ve programını bilmemizde büyük bir 
zaruret vardır. Şimdi ben bunları temenni mahiyetinde arzu ediyorum. Geçici bir 
hükümetin vekâletlerinden fazla bir şey istiyecek değilim, ama ben bunları Heyeti 
Umumiyeye arz etmek için söylüyorum. Sağlık Vekâletinde hizmet eden bütün 
personele elbetteki şükran hisleriyle bağlıyız. Şimdi temennilerimi arz ediyorum; bir 
kanser mevzuu var ortada; dünyada da var bu, fakat Türkiye’de kanser gibi çok feci 
bir hastalık karşısında sembolik olarak bir Ahmet Andiçen Hastanemiz var. Tabiî bu 
kâfi değil. Bunu ıslah etmek ve genişletmek bundan sonra gelecek iştir. Kanser dâvası 
bugün bütün dünyada da büyük bir dâva olarak ortadadır. Çünkü; bugün kanserden 
ölüm nispeti % 40 ı bulur. Bir diğer mesele de Kan Bankası konusudur. Türkiye’de 
kan bankaları birkaç merkezde vardır. Bu işi de genişletmek gerekir. Hemen hemen 
her gün radyoda dinliyoruz, duyuyoruz, falan kan grubu isteniyor. Hakikaten bu 
kan verildiği zaman bir hayat kurtarılıyor, arkadaşlar. Bir ikinci temennim : Şua ve 
fizik tedavisi hakkındadır. Vatandaşlarımızın % 30 u bu şekilde tedaviye muhtaçtır. 
Zatürree, verem değil. Türkiye’de üç merkezde şua tedavisi yapılmaktadır, bugün 
için. Bunlar da İstanbul’da, Ankara’da, bir diğeri de zannediyorum, Kayseri’de veya 
Erzurum’dadır. Bunlar da yeter derecede iş görememekte ve ihtiyaca yetmemektedir. 
Şüphesiz bu temennilerimi şüphesiz yalnız geçici hükümetin değil, gelecek 
hükümetlerin, iktidarların da göz önüne alması gerekir. Arkadaşlar, konuşmamın 
başında da arz ettiğim gibi sosyalizasyon, şu veya bu hususlar bir tarafa, bütün bu 
işler bu hükümetin hemen yapacağı işlerden değildir. Mühim olan bugün Anadolu’ya 
hekim göndermektir, gönderebümektir. Türkiye’de hekimsiz kasabalar mevcuttur. 
Önce âcil meselelerimizi ele alalım, sosyalleştirmeyi de gerçekleştirelim, arkadaşlar.  
Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Sözleriyle konuşmasını tamamladı.
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Daha sonra kürsüye Sayın Nihat Reşat Belger geldi, “Muhterem arkadaşlar, 
ben kürsüye tenkid maksadiyle gelmedim; Tenkid kolaydır. Sanat güçtür, kelâmı 
meşruhura unutmuyorum. Amme sağlığının resmen kefili olan Sayın Sağlık Bakanı 
olan arkadaşımızın kendi vekâletinin faaliyeti içine giren bütün meseleleri enine 
boyuna tetkik ettiklerine kaaniim. Maksadım kendilerinden bâzı noktalar hakkında 
izahat istemek, tenevvür etmek ve birkaç teklif yapmaktır. Ama mâruzâtımı beş 
dakikaya sığdırabilecekmiyim. Hattâ bir dakikada 120 kelime söyliyebilecek kadar 
hızla ve âdeta bir makina gibi konuşabilsem bile. Arkadaşlar, bir Sağlık Bakanı 
makamına yerleşir yerleşmez, ilk evvel neyi bilmek öğrenmek ister? Memleketimizde 
yılda kaç kişi ölüyor? Ne gibi hastalıklardan ölüyor? Bu doneler Bakanın alacağı 
tedbirlerin verimli bir tarzda teşkiline tesir eder. Bu önemli bilgiyi verebilecek bir 
büro var mıdır? Bilmiyorum. 5 - 10 gün evvel Sayın Bakanımız memleketimizde 
250 bin veremli var dediler. Bu rakamı nereden almışlar? Hekimin köye gitmediği, 
gidemediği malûmunuzdur. Milyonlarca vatandaş arasındaki hastaları hekim 
görmediğine ve bunların hastalıkları teşhis edilemediğine göre bize verilen rakamlar 
realiteye tevafuk edemez, demek icabeder. Aynı düşünceler çocuk doğumu ve ölümü 
hakkında da söylenebilir. Memleketimizde çocuk doğumu ve ilk yaşlardaki ölümü 
hakkında da aylık veya yıllık hiçbir istatistik bulunmamaktadır. Bir memlekette ana 
ve çocuk dâvasını esaslı bir programa bağlayabilmek için bu hususta gerçek bilgiye 
ihtiyaç bulunduğu aşikârdır. Gayet mahdut bir anketten alınan netice şunu göstermiştir 
ki Türk kadınının çok velûd olmasına mukabil çocuk ölümü de o nispette yüksektir. Bu 
durumları ıslah için lâzımgelen tedbirlerin alınacağını ümidederim. Bir başka mesele 
de tababetin sosyalizasyonudur. Bu usulün bizim için kolaylıkla tatbik kabiliyeti var 
mıdır? Bu iş çok para ister. Koruyucu tababetle beraber tatbik edilmek ister. Sayın- 
Bakandan soruyorum; acaba, bu usulü tatbik etmiyen ve ekseriyeti teşkil eden başka 
memleketlerde bu usule başvurmakta ne gibi mahzurlar mütalâa ediyorlar. Bunu 
bilmek ve tetkik etmek çok faydalı olur. Hastanelerde teknik ıslahat yapılacak mıdır? 
Dahiliye ve hariceye servislerinin ihtisas şubeleri tesisi düşünülüyor mu? Meselâ 
dâhiliyede kardiyoloji, gastroantopoloji, hematoloji, hüntımoloji, ve saire sonra 
hariciyede beyin cerrahisi, kalp cerrahisi, göğüs cerrahisi, kemik cerrahisi ilâhir gibi 
spesiyaliteler ihdas edilecek mi? Böyle bir reform çok lâzım ve çok faydalı olur. 
Böyle hir reformdan evvelâ hastalar aynı zamanda asistanlar faydalanır. Hasta ve 
hâkimleri daha verimli çalışır ve esaslı travaylar, araştırmalar yapabilir ve bu suretle 
hastahane bir tıp mektebi haline gelir. Bu tarzda tekemmül eden hastahanelerde 
senede muayyen zamanlarda tekâmül kursları verilir ve bundan pratisyen hekimler 
de çok fayda görür. ilmin terakkilerini takibeder. Memleketimizde tıbbın seviyesini 
yükseltmek ve daha iyi hekim yetiştirmek bakımından ileri Batı memleketlerinde 
başarı ile senelerden beri tatbik edilen bu evalüasyona ihtiyaç vardır. Şimdi 
kaplıcalara geçiyorum. Memleketimizin hemen her tarafında kaplıcalar ve içmeler 
vardır. Bunların adedi birkaç yüze haliğ olmaktadır. Bunlara rağbette büyüktür. 
Acaba vekâlette bir kaplıca bürosu ihdas edildi mi yahut edilecek midir? Vekâlet 
evvelâ bunların en ziyade şöhret kazanmış olanlarına hekim tâyin etse, hastalar tıbbi 
muayeneden geçirilir ve sıhhi durumlarına göre şu veya bu suya yöneltilir. Hekimlerin 
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kaplıcalardaki müşahadeleri sayesinde suların kaynağa göre terapötik indikasyonları 
vuzuh ile meydana çıkar. Bu sayede sularımızı daha iyi tanımış oluruz. Kaplıca 
tedavisini yavaş yavaş enprizmeden kurtarır, ilmî bir metoda yöneltmiş oluruz. 
Pratisyen hekimlerimize yeni faaliyet sahası da açılmış olur. İlâve edelim ki, içme 
suları hariç hariçten kullanılan sair sıcak sulaların tesir tarzı şimik analizlerle izah 
edilememektedir. Yalnız fizikî hassaları ile sedatif oldukları bilinmektedir. Terapotik 
endikasyon bakımından esas, klinik müşahadedir. Bu sebeple vekâletin kaplıca 
işlerini de ele alması çok yerinde olur. Sağlık Bakanlığı Vekili turizm dâvasına dahi 
hizmet olur. Muhterem arkadaşlar müsaadenizle bir nebze de koruyucu hekimlikten 
bahsedeyim. Vekâletteki Hijyen Enstitüsünde koruyucu tebabet kursları veriliyor 
mu? Asker hekimlerin Cebecide staj görmeleri gibi koruyucu tebabet şubesine 
ayrılan hekimler bu enstitüde hiç olmazsa 6 ay staj yapmalıdırlar. Kursların teorik 
ve pratik olması zaruridir. Koruyucu tebabet bir ihtisas şubesi haline gelmeli ve bu 
şubeden mezun olmak için bir idarî karo yapılmalıdır, kanaatindeyim. Meselâ, sıra 
ile mücadele hekimi, Hükümet tabibi, sağlık müdürü, (3 sınıf) merkezde müşavir 
mütehassıslık, müdürlük, umum müdürlük nihayet müsteşar muavinliği ve mds 
teşarlık gibi. Koruyucu hekimlikten arzu edilen yüksek randıman ancak ve ancak 
bu suretle mümkündür. Nihayet kısaca helikopterden bahsedeceğim. Malûmunuz 
olduğu üzere birçok köylere hekim yolsuzluk yüzünden gidemiyor. Bu yollar 
yapılıncaya kadar bunun çaresi pist istemiyen ve her yere giden, helikopterlerdir. 
Başlangıçta memleketin Kuzey ve Güneyine, Batısına ve Doğusuna ikişer aded yani 
ceman 8 helikopterle işe başlanabilir. Bunlar uçaklar kadar pahalı değildir. 10 sene 
evvel Sıhhat Vekâletinde bulunduğum zaman bir helikoptere 80 bin lira isteniyordu. 
Düşünün muhterem arkadaşlar, memleketin ücra bir yerinde yaşıyan bir hastaya 
acilen bir cerrahi müdahale yapılacak veyahut doğum sancıları içinde inim inim 
inliyen bir gebe kadın büyük bir şehirde bir numune hastanesine kaldırılacak. Çok 
defa hastanın hayatına mal olan bu zaman ve mesafe meselesini en pratik bir şekilde 
halleden helikoptere paha biçilir mi? Semalarımızda yalnız turist yahut yolcu taşıyan 
uçak görmiyelim. Bir de gıda, deva taşıyan icabında litrelerle kan götüren, hasta 
nakleden sağlık müjdecisi helikopterleri de görelim. Köylü vatandaşa yüksek bir 
medeniyetin insan şefkatinin müşahhas bir örneğini gösterelim. Sağlam ruh sağlam 
bedende bulunur meşhur sözünü hatırlıyarak çok önemli ve tenvir edici yüksek bir 
vazifenin mesuliyetini yüklenen Sayın Bakanımıza devamlı ve daima artan başarılar 
dilerim.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi İsmail Ulutaş kürsüye gelerek, “Muhterem arkadaşlarım, 
Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığının faaliyetlerini ve tesislerini tenkid etmek ve 
kifayetsiz bulmak mümkündür. Burada beni sevindirecek cihet hatipler bu Bakanlığa 
yardım temini hususunda âdeta söz birliği etmişçesine gayret sarf ederek onu bir 
an evvel kalkındırma gayreti gösteriyorlar. Acaba bu bakanlığın icralarından 
olup da cidden övülmeye değer hususlar yok mudur? Ben işte bu cihet üzerinde 
durarak söze başlıyacağım. Sıtma mevzuunda müspet bir faaliyetleri 15-20 sene 
evvelsini hatırlıyabilenler tarafından hemen takdir edilir. Artık memleketimizde 
Sıtma kalmamıştır, diyebiliriz. Sağlık  ve Sosyal Yardım Bakanlığının diğer mühim 
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faaliyetleri de cidden yüz güldürücü olmuştur. Ben Almanya’da 1949 yılında 
bulunduğum zaman Tapen Enstitüye gittim; oradaki bir haritada Türkiye dünyada 
ne kadar hastalık varsa o hastalıkların, salgın halde mevcudiyeti işaret edilmiştir. 
Memleket olarak sıtma, trahom, şark çıbanı, cüzzam daha birçok hastalıklar. Oraya 
giden bir profesörümüz vaziyetin böyle olmadığını, bu hastalıkların çok mahdut 
ve muayyen yerlere inhisar ettiğini, bâzılarının artık tamamen ortadan kalktığını 
izah ettiği zaman hayret ettiler. Son zamanlarda görüyorum ki, bu husus artık 
Avrupa’da anlaşılmaya ve kabul edilmeye başlanmıştır. Turizmden bahsediyoruz, 
halbuki turistler bir yere gitmek istedikleri zaman evvelâ haritaya bakıyor, cüzzam, 
şark çıbanı ve sair sıtma gibi hastalıkların, mevcut olduğunu işitirlerse artık oralara 
gitmiyorlar. Bugün bunu bir şekle sokup sıtmalı, cüzzamlı şark çıbanı, trahomlu 
olmadığımızı propaganda etmeliyiz. Bir de doktor sıkıntısı var denildi; bir kere 
de Amerika’ya giden doktorlar vatan hainidir, demeye kadar işi ileri götürenler 
oldu halbuki mesele böyle değil, tıbbiyeyi bitiren her kimse görgüsünü, bilgisini 
artırmak için nereye olursa gider, hattâ biraz daha medenî muhitler görmek için, dış 
memleketlere giderler. Ve hattâ daha rahatlık görmek için Amerika’yı tercih ederler. 
Bu bakımdan bunları ağır şekilde tenkid etmemek gerekir. Bugün, Türkiye’den 
Amerika’ya giden doktorlara, bizim asistanlarımıza yemeleri, içmeleri, yatmaları, 
çalışmaları, hastaneden olmak üzere ayrıca 150 lira da cep harçlığı verilir. Biz, 
bugün dahi bu parayı henüz profesörlere veremiyoruz. Veya yeni yeni veriyoruz. 
Binaenaleyh bu kadar cazip durum, bir saha varken neden gitmesinler? Hem genel 
bilgisini artıracak, hem de her hususta rahat edecekler. Bugün biz ele hekimlerimize 
bu derecede olmaktan vazgeçelim, hiç olmazsa vasati bir hayat seviyesi sağlamak 
zorundayız. Bunu yapmadığımız takdirde doktorlarımız her istenilen yere gitmeden 
önce düşünürler. Mesele tabip konusuna gelince sosyalizasyona gitmenin bu durumla 
münasebetlerini izah etmek ihtiyacı da duyulur tabiî. Bir de, hekimler için bir 
mütalâam, bâzı arkadaşlarımızı belki gücendirir, fakat realist olarak bunun üzerinde 
durmak istiyorum. Efendim; doktorlar hastaneleri bir müstemleke gibi kullanıyorlar, 
şöyle, böyle yapıyorlar, diye her yerde söylenir. Bir hasta tedavi olmak için önce bir 
doktora para vererek gidiyor, ve muayene oluyor. Ondan sonra hastaneye yatırılıyor. 
Artık bir gelenek olarak bu hal devam ediyor. Belki sosyalizasyon yolu ile, belki 
başka bir prensip bularak bu doktorları tatmin mümkün olsa da  bu hal önlenebilse. 
Bilmiyorum; ama, bir hekime 800 lira vererek ciddî olarak çalıştırmamız  mümkün 
olur mu? Nihayet o da insandır. Aşağı bir ücretle çalıştırmanın imkânı yoktur. 
Aksi  takdirde arz etmiş olduğum nahoş gelenek meydana gelir. Bunun üzerinde, 
durulmalıdır. Hem  Sağlık Bakanlığı ve hem de üniversite mutlak olarak bu konu 
üzerinde durmalıdır.  Bir de eczane meselesi vardır. Anadolunun birçok kasabalarında 
eczane yoktur. Bu kasabalarımızda eczanelerin açılması temin edilmelidir. Bu 
ihtiyaç ya yeni eczacı okulu veya fakültelerinin açılması ile kısmen telin olunabilir. 
Daha radikal tedbir düşünülüyorsa şehirlerde eczane açılması eskiden olduğu, gibi 
muayyen kayıtlara bağlanmalıdır. Eczacılar sadece büyük şehirleri tercih ediyorlar. 
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Bunlar başka kasabalarda da çalışmalıdırlar. Hiç olmazsa muayyen bir müddet 
çalışmalıdırlar. Buna mukabil, oralarda çalışan eczacıların menfaatleri de gözetilinm 
elidir. Maruzatım bundan, ibarettir. Hürmetlerimle.” Dedi.

 Daha sonra Kurucu Meclis üyesi Akyavaş Halil söz alarak, “Muhterem arkadaşlar, 
bendeniz hekim değilim, Sağlık Vekâletiyle de her hangi bir alâkam olmamakla 
beraber ancak Sağlık Vekâletini ilgilendiren bir antidemokratik kanun var ona 
temas edeceğim. Bu kanun 6753 sayılı Kanundur. Buna göre köy sağlık memurları 
ölünceye kadar köyden ayrılamazlar, yani bir köy sağlık memuru şehre gelmek 
isterse, 6 aylık bir kurstan geçmesi icabetmektedir. Birçokları Vekâlete müracaat 
eder, bizi kurstan geçirin şehre gelelim derler. Vekâlet de cevabolarak, gününü biz 
tâyin ederiz. Size bildiririz, diye cevaplandırır. Fakat bir türlü bildirilmez. Eğer bu 
mevzuda kurs lazımsa umumi bir kurs olmalı, zaman zaman sağlık memurları bundan 
geçirilmeli dir. Ama bir sağlık memurunun köyden şehre gelebilmesi için bu kurs bir 
kapı olarak kullanılmamalıdır. Esasen sekiz, on sene köyde çalışmak kadar iyi bir 
kurs olur mu? Benim temennim 1475 adedi bulan köy sağlık memurları hakkında bu 
antidemokratik hükmün kaldırılmasıdır. Temennim bundan ibarettir hepinizi saygı 
ile selâmlarım.” Dedi.

 Kurucu Meclis üyesi Salâhattin Tandal, “Efendim, bir sataşma da olmuştur. 
Arkadaşlarımızın bâzı noktalarda hakkı vardır. Hakikaten, 6197 sayılı Eczacılar ve 
Eczaneler hakkında Kanunun değişmesi bâzı kasaba ve kazalar için arkadaşımızın 
iddiası uygundur. Fakat bu, çok küçük mikyastadır. Bu işin mahiyetini gayet iyi 
bildiğim için söz aldım. 280 kazamızda eczane yoktur. Bugün için de durum elan 
aynıdır. Yalnız ikinci bir nokta vardır ki burada bana konuşma fırsatı verdikleri için 
kendilerine bilhassa teşekkür ederim. Dün akşam, sessiz sedasız, Ankara Üniversitesi 
bütçesi kabul edilirken, belki birçok arkadaşlarımızın nazarına değmiyen 4 yerde bir 
eczacı kelimesi geçti. Bir Eczacı Fakültesi için konan çeşitli tahsisat dolayısiyle bu 
mevzua temas ettim. Hakikaten ortada eczacı kalmadı. Evvelâ eczacı yetiştirelim 
ve ondan sonra eczacının kasabaya gitmesini istiyelim. Ben Eczacılık Fakültesinin 
açılmasını lüzumlu bulurum. Müşkillerini biliyorum. Bunlar yenilmeli ve muhakkak 
açılmalıdır. İnkılâp Hükümeti, ilk günlerden itibaren sağlık meselelerinin üzerinde 
dikkatle, titizlikle durmaktadır. Buna şükran borçluyuz. Eczacılığın bir meslek 
olarak kontrol edilmesi şarttır. Bununla imkân nispetinde meşgul olmalıyız. Sağlık 
Bakanlığının iki müfettişi ile bu işi başarmak imkânsızdır. Biraz önce nazara 
alınmamış olan takririmi Sayın Bakanımız dinlediler. Eğer cevap verirlerse çok 
memnun olurum. Kendilerinden bunu bekler, saygılarımı sunarım,” dedi.

 Ardından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ragıp Üner kürsüye gelerek eleştiri 
ve soruları cevapladı, “Muhterem arkadaşlarım. Sağlık Bakanlığı bütçesi 
münasebetiyle mümkün olduğu kadar kısa mâruzâtta bulunacağım. Başlıca vazifeleri 
koruyucu ve iyi edici hekimlik hizmetleri, sosyal hastalıklarla savaş, sosyal hizmetler, 
sağlık personeli yetiştirmesi, halk sağlığı eğitimi, yurda giren ve yurtta imal edilen 
ilâçların kontrol ve murakabe şeklinde hulâsa edilebilecek olan Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının 1961 malî yılı bütçesinin verdiği imkânlarla bu yolda 
yapabileceği hizmetleri aşağıda gösterildiği şekilde sıralamak mümkündür. Koruyucu 
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hekimlik hizmetleri (Halk sağlığı) Modern Devlet hizmetleri anlayışında memleketin 
dış ve iç siyaseti yanında halkın sağlığının korunması da aynı derecede önemli bir 
vazife olarak kabul edilmektedir. Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş, verem, sıtma, 
trahom, frengi ve cüzam gibi sosyal hastalıklarla mücadele, ana çocuk sağlığı, akıl 
ve ruh sağlığı, çevre sanitasyonu, hıfzıssıhha lâboratuvarı tesisi ve halk sağlığı 
eğitimi gibi çeşitli konular büyük bir dikkatle yürütülmesi gereken bellibaşlı 
koruyucu hekimlik hizmetleridir. a) Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş : Bulaşıcı 
ve salgın hastalıklardan yurdumuza girmesi muhtemel olanlarla, onların girişini 
önliyecek tedbirleri almak Bakanlığın kara, deniz ve hava limanlarının vazifesidir ve 
bu, mevcut imkânlar nispetinde yapılmaktadır. Yurdumuzda çıkan tifo, dizanteri gibi 
hastalıkların önlenmesi biraz sonra bahsedeceğimiz sanitasyon tedbirlerine bağlı 
olup bunlar Sağlık Bakanlığı teşkilâtının yalnız, başına önlenmesine imkân olmıyan 
şeylerdir. Boğmaca, kızamık, difteri, çocuk felci gibi bâzı hastalıkların önlenmesi ise 
0-5 yaş arası çocukların umumî aşılama programı ile aşılanmasına bağlıdır. Refik 
Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünü bu aşı ihtiyacını kârşılıyacak hale getirmedikçe ve 
sağlık teşkilâtının koruyucu hizmetler kolunu 0-5 yaş arası bütün,çocukları aşılama 
imkânına getirmedikçe memlekette bu hizmetleri görmenin imkânı yoktur. 0-5 yaş 
arası çocuklar nüfusun % 10 u teşkil etmektedir. Halbuki mevcut teşkilâtta difteriye 
karşı ancak 500 000 okul çağı çocuk aşılanabilmiştir ki, yalnız bu, başlıbaşına 
memleketimizde difterinin önlenemediğini göstermeye kâfidir. b) Sanitasyon 
hizmetleri : Bu hizmetler Sağlık Bakanlığının yalnız başına meşgul olması gereken 
bir konu olmayıp belediyeler ve diğer Hükümet teşekkülleri ve halkın iş birliği ile 
halledilecek bir dâvadır. Büyük şehirlerimizin, bile kanalizasyon derdinin 
halledilemediğini hatırlatmak isteriz. Bunların yapılabilmesi için meselenin politik 
yönden ele alınmasını, nasıl su, elektrik ve gaz bir ücret mukabili evlere sağlanıyorsa 
kanalizasyonun da aynı şekilde abone mukabilinde yapması ve ona göre gerekli 
mevzuatın konması lâzımdır. Köylerin bu tip hizmetlerini velevki imece suretiyle 
yaptırma imkânı olsa dahi Bakanlığın elinde sanitasyon teknikeri ve sanitasyon 
memuru bulunmalıdır ki, yapmak istiyenlere yol gösterilebilsin. Bunlar yapılmadıkça 
tifo, dizanteri ve benzeri hastalıklarla barsak parazitleri hastalıklarının önlenmesine 
imkân olmıyacağı aşikârdır. c) Veremle savaş : Hepinizin malûmları olduğu üzere 
verem bulaşıcı ve sosyal bir hastalıktır ve halen Bakanlığımızın başta gelen sağlık 
dâvalarından birisidir. Elimizdeki malûmata nazaran memleketimizde senede 22 bin 
kişi veremden ölmektedir. Memleketimizde veremden ölüm nispeti 100 binden 77 
dir. Halbuki diğer Avrupa memleketlerinde bu nispet yüz binde dört ilâ elli dört 
arasında değişmektedir. En iyimser bir görüşle de asgari 250 bin verem hastası 
mevcudolduğu tahmin edilmektedir. Her bulaşıcı hastalıkta olduğu gibi verem 
savaşında da koruyucu tedbirler başta gelir. Bu hususu takdir eden Bakanlığımız da 
vereme karşı koruyucu hassası dünyaca tanınmış olan B.C.G. verem aşısı tatbikini 
birinci plânda ele almış ve Bakanlığımıza bağlı B.C.G. verem aşısı kampanyası 
vasıtasiyle bütün vatandaşları kontrol ettirerek lüzum görülenlere B.C.G. aşısını 
tatbik ettirmiştir. 1953 yılında başlıyan bu kütlevî tatbikatla memleketimizin 67 
vilâyet, 493 kaza ve 35 000 köyündeki nüfusun % 80 ini kontrol edilerek 20 milyon 
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200 bin kişi teste tâbi tutulmuş ve bunlardan lüzum görülen 7 milyon 700 bin 
vatandaşa da koruyucu B.C.G. verem aşısı yapılmıştır. Ayrıca, 1959 Mayıs ayında 
başlıyan ikinci kütlevî B.C.G. tatbikatında 1960 senesi sonuna kadar 19 vilâyet, 173 
kaza, 10 700 köy tekrar taranarak 6 500 000 kişi teste tâbi tutulmuş ve lüzum görülen 
1 800 000 kişi koruyucu B.C.G. aşısı ile aşılanmıştır. Verem mücadelesinde bütün 
yurttaşlarımızın şarktan garba seyyanen faydalanabildikleri en iyi hizmet budur. 
Gayemiz de bu hizmeti daha kısa sürelerle âzami dört senede bir tekrarlamaktır. 
Verem savaşında, koruyucu ve aynı zamanda iyi edici hizmetleriyle çok mühim 
vazifeler ifa etmesi icabeden verem savaş dispanserlerimize gelince : Halen 
memleketimizde 67 si Bakanlığımıza 39 zu Verem Savaş Derneklerine aidolmak 
üzere ceman 106 dispanserimiz mevcuttur, asgari bir hesapla memleketimizin daha 
400 dispansere ihtivacı vardır. Halbuki bugün elimizde mevcut dispanserlerimizin 
birçokları gerek kalifiye personel noksanlığından ve gerekse teknik malzeme 
yokluğundan hakikî fonksiyonlarını ifade edememektedirler. Bu seneki bütçe 
imkânlarımızla ve alacağımız miktarı az da olsa yeni hasta takipçisi kadrolariyle ve 
teknik malzeme noksanlarını gidermek suretiyle bu dispanserlerimizi hakikî 
fonksiyonlarına kavuşturmaya çalışacağız. Bu maksatla dispanserlerin doktorlar 
başta, bütün personelini kurslara tâbi tutarak hizmete adapte edeceğiz. Ankara’da 
pilot bölge verem mücadele dispanser çalışmalarında memleketimizin bünyesine 
uygun çalışma sistemiyle dispanserler bölgelerinde halkın % 90 nı dispanser 
kontrolundan geçirilmesi temin edilmiştir. Bünyemize uygun bu çalışma sistemini 
diğer vilâyet dispanserlerine de sirayet ettirmek suretiyle bütün memleketin 
faydalanmasını temin etmek için çalışılmaktadır. Verem tedavi müesseselerine 
gelince : Halen memleketimizde Bakanlığımıza ait 10 000 ve diğer Bakanlık ve 
teşekküllere ait 2 500 olmak üzere ceman 12 500 verem tedavi yatağı mevcuttur. 
Halbuki asgari yatak ihtiyacımız 25 000 dir. Açıkça ifade etmek mecburiyetindeyim 
ki, mevcut hastanelerimizin bir çoğunda personel ve teknik malzeme noksanları 
mevcuttur. Ve fonksiyonlarını hakkiyle ifa edememektedirler. Binaenaleyh bu seneki 
bütçe imkânlarımızla ilk hedefimiz bu müesseselerimizi de daha iyi hizmet eder hale 
getirmek olacaktır. Bu arada veremin topluluklar arasında kolaylıkla yayıldığı nazarı 
itibara alınarak ordu bünyesine veremin sokulmaması için Millî Savunma Bakanlığı 
ile iş birliği yapılarak askere alınacak erlerin verem bakımından ciddî bir kontroldan 
geçirilmesi için esaslı kararlar alınmıştır. Bu cümleden olarak kura eratı son 
yoklamada mevcudolan yerlerde Sağlılk Bakanlığı verem savaş dispanserlerinde 
kontroldan geçirilecektir. Ayrıca er eğitim merkezlerinde de yine her iki Bakanlığın 
müştereken aldığı tedbirler sayesinde erler orduya girmeden tüberkülin testine, aşı 
tatbikatına ve mikrofilm kontroluna tâbi tutulacaklardır. Bunlara ilâveten 
dispanserlerimizin faaliyette bulunduğu merkezlerde okulların ve esnafın da kütle 
taramaları birinci plânda programa alınacaktır. Bu suretle veremin yayılmasında çok 
mühim rol oynıyan toplulukların kontrol altına alınması da sağlanmış olacaktır. Bu 
arz edilen hizmetlerin mütaakip senelerde tam muvaffakiyetle her yerde geniş 
mikyasta tatbiki teknik personelin artırılması nispetinde mümkün olacaktır. d) Sıtma 
ile savaş : Yurdumuzda bidayette sıtma mücadelesi olarak başlanan ve 1957 yılından 
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beri de sıtma eradikasyon olarak devam etmekte bulunan sıtma eradikasyon plânında, 
Dünya Sağlık Teşkilâtı, Unicef ve Bakanlığımız arasında 1959 Eylülünde imzalanan 
protokolle geniş çapta değişiklik yapılmıştır. 1959 yılında 34 bölge halinde çalışan 
sıtma savaş teşkilâtı bu tarihten itibaren 54 bölge, 300 şubeye çıkarılmış ve mücadele 
altında bulunan 9,5 milyon nüfusa şâmil 17 776 köy mevcut iken yeni teşkilâtla 
mücadele altına alınan köy adedi 33 bine ve nüfus adedi 16,5 milyona yükselmiş 
bulunmaktadır. 1961 yılında sıtmalı olduğu tesbit edilmiş bulunan Van, Hakkâri ve 
Ağrı vilâyetleri de faaliyet sahasına alınarak 57 bölge 315 şube haline çalışmalarına 
devam edecektir. Bu bölgelerde bir taraftan sıtmalıların araştırılması müspet 
buldukları vakaların tedavilerini yaparken diğer taraftan da intikale mâni olmak 
üzere kalıcı Ensektisit tatbikatına devam edilecektir. Dünya Sağlık Teşkilâtı ve 
UNICEF ile birlikte hazırlanan faaliyet plânına göre 1965 senesinde sıtma 
yurdumuzda eradika edilmiş (yokedilmiş) olacaktır. e) Ana - çocuk sağlığı : 
Türkiye’de 0 - 6 yaş arası çocuk ölümü nispeti binde 300 e kadar yükselmekte olup 
yurdumuz en çok çocuk ölümü veren memleketlerden biridir. Köylük bölgelerde 
gebelikten mütevellit ölümü bin canlı doğumda 5,2 dir. Düşük ve doğum sebebiyle 
ölen anne sayısı yılda  12 bin civarındadır, İngiltere’de ise anne ölümü bunun 1/8 dir. 
Bizde anne ölümünün çok oluşu sebebi annenin (gebelik kontrolü olmaması 
yüzünden) bilhassa köylük bölgelerde her yıl gebe kalmaları, düşüklerin yüksek 
olması ve güç doğumlara müdahale imkânlarının çok yerde mevcudolmamasıdır. 
Ana - çocuk sağlığı hizmetleri normal gebe, emzikli anne ve 0 - 6 yaş çocuklarının 
periyodik muayene ve kontrollarını yaparak gebelerde lohusalık esnasında 0 - 6 yaş 
çocuklar arasında ölüm nispetini azaltmak, annelere halk sağlığı bilgileri vererek 
çocukların  vaktinde koruyucu aşılarını yapmak, anne ve çocuğa gıda yardımında 
bulunmak, çocukları istikbale gürbüz ve sağlam yetişmelerini sağlamak için, 
kurulmuş mediko - sosyal bir müessesedir. Halen 24 ilde 26 ana ve çocuk sağlığı 
merkezi, 28 şube, 257 istasyonu vardır. 1961 yılında 8 ilde 8 ana - çocuk sağlığı 
merkezi, 12 ilçede ana ve çocuk sağlığı şubesi ve bunlara bağlı 100 köyde ana ve 
çocuk sağlığı istasyonu açılacaktır. Bu teşkilât çok geçtir. Elâmansızlık yüzünden 
lâyıkıyla inkişaf edememektedir. f) Trahomla savaş : Güney Doğunun 6 396 544 
nüfuslu 19 ili trahom kontrolü altındadır. Bu bölgelerdeki trahomun sayısı 180 971 
olup bu bölge nüfusunun 2,8 dir. Trahom teşkilâtı kadrolarının maalesef % 65 i 
münhal olması Savaşın arzulanan şekilde yürütülmesine engel olmaktadır. 1961 
yılında Maraş ve Mardin illeri klâvuz proje sistemi yeni bir tedavi usulüne tâbi 
tutulacaktır g) Frengi ile savaş : Yeni ilâçlara ve müessir tedavi usullerine rağmen 
yurdumuzda halen 4ü bm frengili mevcuttur. Bunun savaş bölgesindeki nüfusa 
nispeti binde 1,3 dür. Bu nispet 10 yıl önce 5,7 idi. Ciddi bir savaşla hastalığı 5 yıl 
zarfında kati olarak ortadan kaldırmak mümkün görülmektedir Bu günkü basit frengi 
tedavisine rağmen Dünya Sağlık Teşkilâtının son neşriyatında da belirtildiği üzere 
henüz hüviyeti bilinemiyen faktörler sebebiyle maalesef primer ve skonder tabiatta 
frengi vakalarının beklediğimiz nispette azalmadığı görülmektedir. Bununla beraber 
antibiyolojiklerin epidemiyolojik kıymetini itiraf etmek zorundayız. 1961 yılında 
bölgelerindeki mücadele görevini bitirmiş olan Çankırı, Kastamonu ve Balıkesir 
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mücadele teşekkülleri kaldırılarak buralardan tasarruf edilecek personel yurdun daha 
kesif frengilisi olan bölgelerine nakledileceklerdir. Ayrıca personel kıtlığı yüzünden 
yarı âtıl durumda olan Sivas ve Gazianteb mücadele teşkilâtı takviye edilerek bu 
illerde geniş taramalara geçilecektir. Frengi savaşında kadroların % 85 inin münhal 
olması sebebiyle bu hastalıktaki musap nispetini binde 5,7 den aşağı indirmek 
mümkün olamamıştır. h) Cüzamla savaş : Bilhassa Doğu ve Kuzey -Doğu 
bölgelerimizde 25 000 cüzamlı bulunduğu tahmin olunmaktadır. Cüzam erken teşhis 
edildiği takdirde tedavi edilebilir. Bunun için de yapılacak savaş, dispanser esası 
üzerine kurulmalıdır. Mevcut dispanserler elemansızlık yüzünden çalışamamaktadır. 
Cüzzam hastaneleri hastaların dispanserlere müracaatle erken teşhis ve tedavilerini 
engellediğinden lepra savaşında daha çok dispanser adedinin artırılması zaruri 
bulunmaktadır. Cüzzamla savaşta lüzumlu personeli yetiştirmek üzere Ankara Tıp 
Fakültesinde bir demonstrasyon merkezi kurulması mukarrerdir. i) Beslenme : 
Dünya milletleri arasında beslenmede bir eşitsizlik, vardır. Şimalî Amerika ve 
Avrupa memleketleri (Rusya dâhil) dünya nüfusunun 1/3 ünü teşkil ettikleri halde bu 
kütle dünyadaki gıda maddelerinin 3/4 ünü almaktadır. Yurdumuzda beslenme henüz 
bir nizama bağlanmamıştır. Memlekette yetişen 6 000 çeşit nebattan ve 65 000 000 
hayvandan lâyıkiyle istifade edilememektedir. Beslenme bozuklukları dolayısiyle 
yurtta çeşitli hastalıklar görülmekte ve ortalama ömür düşük bulunmaktadır. 
Bakanlığımızda beslenme konusu ile meşgul olan hususî bir bölüm bulunmamaktadır. 
Bu konuda halkın bilgisini artırmak ve onun mevzua alâkasını çözmek ve Bakanlık 
bünyesinde bir teşkilât kurmak lâzımdır. II - Sosyal hizmetler : a) İyi edici tıp 
hizmetleri : Çok pahalı bir hizmettir. Yurtta mevcut hasta yatakları sayısı 50 bin 
civarındadır. Bu duruma göre 10 bin kişiye 17 yatak isabet etmektedir. Halbuki 
Dünya Sağlık Teşkilâtının az gelişmiş memleketler için kabul ettiği norm 30 dur. 
Komşumuz Yunanistan’da bu nispet 36, Bulgaristan’da ise 40 tır. İngiltere’de 50 
milyon nüfus için 1959 daki yatak sayısı 475 286 dır. Türkiye nüfusuna göre 
İngiltere’deki norma erişmek için yatak adedinin 266 bin olması lâzımdır. Dünya 
Sağlık Teşkilâtının az gelişmiş memleketler için kabul ettiği norma ulaşmak için 84 
000 yatağımız olması icabeder. Bu rakama ulaşabilmek için 1 700 000 000 liraya 
ihtiyaç bulunmaktadır. 1962 yılında tababetin sosyalleştirilmesine geçileceğine göre 
lüzumlu sağlık ocağı ve sağlık evleri tesisi için de 400 000 000 lira icabetmektedir. 
Buna göre yatak sayısının nüfus ihtiyacına cevap verebilecek seviyeye çıkarılması 
için en az 20 000 000 000 liraya ihtiyaç vardır. b) Korunmaya muhtaç çocuklar, 
ihtiyarlık müesseseleri, rehabilitasyon ve ihtiyarlık sigortası : Bakanlığımızın birinci 
plânda meşgul olması gereken bu konularla maalesef şimdiye kadar ilgilenilmemiştir. 
Bu hizmetleri bir nizam altında ve tek elden yürütmek için Bakanlık bünyesinde bir 
Genel Müdürlük kurulmuştur. Fakat hazırlanan tasarı henüz kanunlaşmamıştır, 1. 
Korunmaya muhtaç çocuklar : Yurdumuzda 30 - 40 bin civarında korunmaya muhtaç 
çocuk bulunduğu tahmin olunmaktadır. Bugün bakılanların sayısı ancak, 10 bin 
civarındadır. Bakanlığa ait bakım yuvaları ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. Halen 
22 ilde yuva inşaatı devam etmektedir. 1961 yılında bitecek tesislere yeniden bin 
çocuk alınabilecektir. Rehabilitasyon: Rehabilitasyon konusunda yapılan hizmet ise 
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yalnız tüberküloz hastanelerindeki (Occupational therapie) den ileri gitmemektedir. 
Bakanlığımızın meslekî rehabilitasyon müessesesi yoktur. Yurtta mevcut sakatların 
işe alıştırılmaları için üniversite ile müşterek bir merkez kurulmasına çalışılmaktadır. 
3. İhtiyarlar meselesi : Sağlık Bakanlığı ihtiyarlar teşkilâtı işini henüz ele almamış 
olup, bu maksat için kurulmuş bir şubesi ve bütçeye konulmuş parası mevcut değildir. 
Keza memur ve hizmetliler ile işçiler dışındaki kütleye ait ihtiyarların emeklilik işi 
de ele alınmamış bir konudur ve Emekli Sandığı şümulü içinde veya Bakanlığımıza 
bağlı olacak diğer bir teşekkül ile ele alınıp serbest meslek erbabı, hattâ esnaf gibi 
grupların âtisinin emniyet altına alınması ve bununla ilgili sigorta sisteminin 
kurulması bir zarurettir. III - Halk Sağlığı Eğitimi : Bakanlığımız bu mevzuda özel 
surette yetiştirilmiş personele mâlik değildir ve çok önemli olan,bu görevi yapacak 
sağlık eğitimcileri teşkilâtını kurmaya mecburdur. Bu sadece Bakanlığımızın 
başaracağı bir konu olmayıp bir resmî ve özel teşkilâtın, sağlık eğitimcilerinin 
liderliği altında yürütülmesi gereken bir konudur. IV - Murakabe hizmetleri : a) 
Personel murakabesi : Bakanlığın idarî bakımdan teftiş müessesesi vazifesini 
imkânları nispetinde yapmaktadır. Fakat, asıl olan ilmî ve meslekî murakabeyi 
yaparak hizmetin daha iyiye götürülmesi için gerekli meslekî murakabe teşkilâtı 
mevcut değildir. b) İlâç murakabesi : İlâç kontrolü ithalâtta, istihsalde ve piyasaya 
sürülen ilâçlarda olmak üzere 3 şekilde icra kılınmaktadır. İthalât ve istihsaldeki 
kontroller ruhsat alınışında muntazaman yapılmaktadır. Fakat asıl olan piyasadaki 
ilâçların kontrolüdür. Bunu, eleman noksanlığı dolayısiyle maalesef yapamamaktayız. 
e) Yiyecek kontrolü : Bu konu belediyeleri ilgilendirmekle beraber Bakanlığımızın 
da alâkalanması icabeden bir mevzudur. Ancak bu sahada da eleman noksanı 
dolayısiyle faydalı olamamaktayız. İlâç politikası : 1. Bakanlığımızca takibedilmekte 
ve edilecek olan ilâç politikası: a) Halkımıza kalitesi düşrülmemek şartiyle ucuz ilâç 
temin etmek, b) Tioksit tesirleri bilâhara anlaşılan ve yahut devaî tesiri olamadığı 
zamanla tebeyyün eden ilâçların imal ve ithallerini menetmek, ruhsatnamelerini de 
iptal etmek. c) Yerli tıbbî müstahzarların kalitesini yükseltici tedbirleri alarak yabancı 
muadillerinin ithaline mâni olmak. d)’ Yerli ilâç sanayiini kaliteyi bozmadan himaye 
edecek Gümrük tarifesi siyaseti gütmek. e) Yurdumuzda imal edilemiyen hayatî 
ehemmiyeti haiz yabancı müstahzarların ithalini teşvik ve antibiyotiklerde olduğu 
gibi gümrük muafiyeti sağlamak. Bu prensiplere riayet ederek Bakanlığımız menşe 
memleket fiyatlarını tetkik etmek suretiyle hammaddenin menşe memleket asgarî 
fiyatı ile yurtta verilecek fireleri hesaplamış ve yüksek fiyatlar sebebini tesbit etmiş 
ve birçoğunda tüccarın normal kâr haddine zarar vermeden indirmeler yapmıştır.      
VI - Sağlık hizmetlerinin bölgelere ayrılış şekli : a) Bugünkü durum : Sağlık 
hizmetlerinin yurdumuzdaki yayılış tarzı hiçbir zaman sosyal adalet kaidelerine 
uygun olmamıştır. Gerçekten bu hizmetler, büyük şehirlerde küçük şehirlerin ve 
bilhassa köylük bölgelerin aleyhine inkişaf ettiği gibi yurdun muhtelif bölgelerindeki 
yayılışta müsavat kaideleri dışında olmuştur. Hele koruyucu hekimlik hizmetlerinin 
köylük bölgelere lâyıkiyle götürüldüğü asla iddia olunamaz. Yurdun az gelişmiş 
bölgelerindeki vaziyet ise daha da ciddîdir. Şöyle ki: Eskişehir - Afyon hattının 
batısında kalan bölgede Bakanlığa ait yatak sayısı 15 640... bu hat ile Sivas - Malatya 
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- Gazianteb hattı arasında orta bölgede yatak sayısı 13 999..., bunun doğusunda 
kalan bölgede ise 6 356 dır. Yurttaki sağlık personeli yayılışı ise büsbütün adaletsizdir. 
Bakanlığın bütün yurttaki koruyucu hekim kadrolarındaki münhal nispeti % 25 tir. 
Buna mukabil Doğu bölgesindeki 21 ilde koruyucu hekim kadrosundaki münhal 
nispeti % 51 dir. Yapılması lâzımgelen hizmetler: Yukarıda sayılan mahzurları 
ortadan kaldırmak bugünkü mevzuatla mümkün görülememektedir. Bütün bu 
mahzurları kaldırmak, sağlık personelini hizmete bağlamak ve dolayısiyle sağlık 
dâvalarımız en iyi bir şekilde ve kökünden halledebilmek için teknik bakımdan en 
iyi ve en doğru yol, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesidir. Bunun yanında, yurdun 
az gelişmiş bölgelerinde çalışan personelin daha imkânlı yerlere muayyen bir süre 
sonra naklini mümkün kılacak ve ayni şekilde gelişmiş bölgelerdeki personelin 
mahrumiyet bölgelerinde de bir süre için çalışmasını sağlıyacak imkânlar aranmalıdır. 
VII - Personel işleri : Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi bina, teçhizat olsa bile 
personel olmadıkça mümkün olamaz. Bugüne kadar memleketimizde 12 650 doktor 
tescil edilmiş olup bunun 1 100 kişisi yabancı memlekette, 7 000 i büyük şehirlerde 
ve mahrumiyet bölgelerinde hizmet görmektedir. Yardımcı personel durumumuz ise 
tam mânasiyle yetersiz haldedir. İngiltere’nin durumu ile mukayese ettiğimiz 
takdirde; Memleketimizde 3 072 hemşire ve yardımcısı bulunmasına karşı orada 148 
700 hemşire ve yardımcısı vardır. Orada 46 182 hemşire ve 3 602 ebe öğrenci 
olmasına karşı bizde 773 hemşire ve 598 hemşire yardımcısı. 583 sağlık memuru ve 
732 ebe okutacak okul kapasitemiz vardır. Asgarî ihtiyacımız olan miktarı sağlamak 
için yurda bugünkü 130 hemşire ve 120 sağlık memuru mezunu ile ancak 120 yılda 
mümkün olabilecektir. Zira üç hemşire okulu hariç diğer beş okulun binası olmadığı 
gibi Ankara’daki hariç hiçbir Ebe Okulunun binası yoktur. Memleketimizde Tıp 
Teknisyeni ve laborant yetiştiren okul bulunmadığı gibi, sanitasyon teknikeri ve 
teknisyeni okulları da yoktur. Bütün bu okulların geriştirilip artırılması, için gerekli 
hiçbir öğretmen okulu da bulunmamaktadır. 1975 e kadar 4 000 hemşire ve 3 500 
sağlık memuru yetiştirmek üzere Devlet Eğitim Plânlama Kuruluna 10 yıllık bir 
program, bütün detayları ile sunulmuştur. Yardımcı sağlık personeli okulları için 
öğretmen yetiştirmek üzere program yapılmış olup kanun tasarısı ile Yüksek 
Heyetinize bilâhara sunulacaktır.  Hesaplarımız, bu programa rağmen açığımızın 
yine de çok olacağını göstermiştir. Bu  açığı hemşire yardımcıları ile ve varılan 
mutabakata göre, kız teknik okulu mezunlarından bir kısmını ebelik kurslarına 
almaya çalışarak kapatma yoluna gidilecektir.  VIII - Sağlık hizmetleri ve malî 
kaynaklar:  Bugünkü ımodern tıp ve tedavi müesseselerinin pahalı tesisler olduğunu 
göz önüne almalıyız. Bir örnek olarak kanser tedavisinde kullanılan bir kobalt 
cihazının ki ömrü, yani kullanılış süresi 5 yıldır. Yerine konması ve personelinin 
yetiştirilip kullanılması ile 2 milyon  Türk Lirasına mal olur. En çok yılda 2 000 
hasta tedavi edilebileceğine göre 5 yılda 10 000 hasta, o da sistemli çalışma ile hasta 
başına, diğer masraflar hariç en az 200 lira düşer. Bu  bir örnektir ve bu masrafları 
karşılamak, normal bütçede Sağlık Bakanlığına düşen % 5  hisse ile asla mümkün 
olamaz. Bu miktara diğer yollardan ilâveler yapılması, hizmetin ifası için şarttır.  a) 
Bu yollardan birisi döner sermaye verimini artırmak ve hastanelerin bir kısım 
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masraflarını böylece karşılamak, b) Sosyal sigortanın hastalık ve analık sigortasını 
kademe kademe önce  şehirlerde memur, ticaret erbabı ve sair organize vatandaş  
kütlesine uygulayarak elde edilen gelirler ile  programı desteklemek,  c) Hastanelerin 
sadece teşhis ve tedavi müessesesi olmaktan çıkarak, tıpkı verem teşkilâtında olduğu 
gibi, koruma, erken vaka tesbiti  işleri ile de görevlendirerek hasta yatak gün nispetini 
azaltarak masrafları kısmak gerekir. Bu programın uygulanabilmesi ve plânların 
yapılabilmesi için sigorta, ekonomi, hesap uzmanlarına ihtiyaç olduğunu ve Bakanlık 
teşkilâtında bunlardan hiç birisinin bulunmadığını, yeni bir Teşkilât Kanunu ile veya 
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirme Kanununun derpiş ettiği özel büronun tesisine 
imkân verilmesi gerektiğini arz etmek isterim.” Dedi.

Bütçe Komisyonu Başkanı Fikret Kuytak söz aldı,  “Sayın Kurucu Meclis üyeleri, 
mahrumiyet bölgelerindeki hekimlerimize bir tazminat verilmesi hakkında benden 
evvel konuşan bütün hatiplerin belirttikleri lüzuma ben de en az onlar kadar kaani 
bulunmaktayım. Ancak, usul bakımından karşılaştığımız bâzı güçlükler dolayısiyle 
bu mevzuun hususi bir kanun meselesi olduğuna kanaat getirdik. Hükümetimizin, 
milletimizin âli menfaatleriyle alâkalı bu ve buna mümasil bu kürsüden belirtilen 
ihtiyaçları nazarı itibara alarak huzurunuza kısa zamanda kanun tasarılarının 
getirilmesi ve icabederse hususî tedbir almalarını temenni etmekteyiz. Sayın İbrahim 
Öktem’in ifade buyurdukları gibi Maliye Bakanının reddi ile Komisyonumuzda bu 
husus reddedilmemiştir. Bu mevzuda söylenti olursa, bu beni üzmüş olacağı gibi, 
ben de kendilerini üzerim. Çok teşekkür ederim.” Dedi.

Sağlık Bakanlığının bütçesinin fasıllarının okunmasına geçiyoruz. Birinci kısım 
- Tahsisat ve benzeri özlük haklar 101 Bakan ödeneği Lira 12 000 İkinci kısım - 
Personel giderleri I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 118 403 775 202 Ücretler 59 
917 700 204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
516 720 II - Başka haklar 206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam 
ve yardımlar 2 390 000 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 
gereğince ödenecek para mükâfatı 9 000 209 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 
(D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T.C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 11 287 710 210 Temsil tahsisatı 4 200 217 .Ek görev tazminatı 629 900 
Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 301 Merkez daireleri büro giderleri 151 000 302 
Vilâyetler büro giderleri 513 500 303 Basılı kağıt ve defterler 60 000 304 Posta, 
telgraf ve telefon ücret ve giderleri 512 000 305 Kira bedeli 580 000. 306 Giyecekler 
35 000 307 Harcırahlar 8 676 800 308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi 
giderleri ve harcırahları 145 000 309 Taşıt giderleri 3 481 250 B. Lira Dördüncü 
kısım - Daire hizmetleri 403 Temsil giderleri 15 000 405 1262 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi tatbik giderleri 10 000 408 Huzur ücretleri 37 750 415 Sağlık müzeleri genel 
giderleri 50 000 416 Okullar, kurumlar genel giderleri 1 592 250 421 Cüzamla savaş 
genel giderleri 420 000 422 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş genel giderleri 2 
500 000 423 Trahomla savaş genel giderleri 800 000 424 Zührevi hastalıklarla savaş 
genel giderleri 625 000 425 Sıtma ile savaş genel giderleri 5 400 000 426 Veremle 
savaş genel giderleri 10 000 000 427 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım kurumları 
genel giderleri 132 805 556 428 Hıfzıssıhha müesseseleri genel giderleri 3 310 000 
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429 Sosyal Hizmetler Enstitüsü Sosyal Hizmet Akademisi Okulu ve merkezi genel 
giderleri 160 000 432 1593 sayılı Kanun gereğince çok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 1 450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek, burslar 
2 580 000 451 Yayın giderleri 550 000 452 Staj giderleri 80 000 453 Milletlerarası 
münasebetlerin gerektirdiği giderler 8 494 495 457 Kongre ve konferanslar 15 
001 476 Kurs giderleri 275 000 Beşinci kısım - borçlar 501 Geçen yıl borçları 17 
000 502 Eski yıllar borçları 5 500 Altıncı kısım - Yardımlar 601 Readaptasyon 
müesseseleri tesis ve işletme giderleri 600 000 603 özel kurum ve derneklere 30 
000 604 Kan Bankası mütedavil sermayesine yardım 200 000 605 Dünya Sağlık 
Teşkilâtının iş birliği ile 1961 senesinde İstanbul’da toplanacak Lepra Konferansı 
masrafları için Cüzam Savaş ve Araştırma Derneğine yardım 15 000 Cüzam Savaş 
ve Araştırma Derneğine yardım (Cüzam Enstitüsü inşaatı için) 800 000 Korunmaya 
muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kantin gereğince birliklere yapılacak 
yardımlar 5 780 000 Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Memur ve Müstahdemleri 
Yardımlaşma Derneğine (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardımda 
kullanılmak üzere) 75 000 Amerikan ÇARE Teşkilâtı tarafından yapılan ilâve gıda 
yardımı dolayısiyle Türkiye’de yapacakları idarî ve her türlü masraflar karşılığı 
olarak Merkez Bankasındaki CARE’in fon hesabına yardım 200 000 Yatırımlar I - 
Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar 4 000 000 Motorlu vasıtalar tamir atelyesi 
genel giderleri 750 000 Hastane ve sağlık merkezi yaptırmak üzere teşekkül etmiş 
müteşebbis derneklere yardım 3 500 000  Lira  giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 090 000 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin bölümleri bitmiştir. 
Tümünü oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 
Buna ait maddeleri okuyoruz. Hudut ve Sahiller Sağlık’Genel Müdürlüğünün 
1961 yılı bütçe Kanunu MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 3 206 500 ve yatırım A/l - CETVELİ B, İkinci kısım - Personel 
giderleri I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 202 Ücretler Lira 1 153 402 730 800 
II - Başka haklar 206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Gece pratika ücreti 7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı Emekli, dul ve yetim maaşları Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri Merkez daireleri büro giderleri Vilâyetler büro giderleri Basılı kâğıt 
ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Kira bedeli Giyecekler 
Harcırahlar 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve harcırahları 
Taşıt giderleri Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Geriverilecek paralar 2490 sayılı 
Kanun gereğince artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak gayrimu- 215 
520  3 000 86 360 9 450 125 000 37 500 69 000 25 000 22 000 35 000 55 000 27 
000 9 000 175 000 10 000 391 Lira muvazzaf belediye azalarına verilecek huzur 
ücreti ilâç ve lâboratuvar, giderleri Eşya taşıma, ambalaj, sigorta giderleri vergi ve 
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resimler para taşıma giderleri mahkeme giderleri sağlık temizleme giderleri 7126 
sayılı Kanun gereğince Sivil Savunma fonu karşılığı Yayın giderleri Sigorta giderleri 
1 000 1 000 7 500 40 000 1 000 20 000 287 000 4 265 2 500 15 000 Beşinci kısım - 
Borçlar 501 Geçen yıl borçları 2 400 502 Eski yıllar borçları 2 Yatırımlar 701 Yapı 
onarımı ve küçük yapılar 200 000. 741 Bina yapımı ve satın alma 500 000 752 Satın 
alınacak taşıtlar 390 000 (Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi (A/l) ve (A/2) cetvelleriyle oyunuza sunuyorum, 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, MADDE 2. — Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 4 296 500 lira olarak tahmin edilmiştir. B - 
CETVELİ B. Lira Birinci kısım 1 Resimler 3 352 500 İkinci kısım 2 Çeşitli varidat 
61 168 Üçüncü kısım 4 Geçen yıldan devrolunacak nakit 882 832 (ikinci madde 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi (B) cetveli ile birlikte oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 3. — Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünce 1961 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1961 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 5. — 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü teşkilâtı hakkında 13.5.1940 tarihli ve 
3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1961 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki ödenek üstünde 
çıkan ve 1960 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenektir; 1929 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da ;Muhasebei Umumiye Kanununun 
93 üncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar 1961 yılı bütçesinin ilgili hizımet tertiplerinden veya 3 ve 4 üncü 
kısım bölümleri ile yatırım bölümleri bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 7. — 
Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 8.— Bu 
kanun 1 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 9. — Bu 
kanunu Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünün bütçesini açık oya sunuyorum. Gündeme devam 
edilmek için bir iki dakikalık mâruzâtta bulunacağım. Ancak 157 numaralı Kanunun 
27 nci maddesini okumama müsaadenizi rica ediyorum. MADDE 27. — Kurucu 
Meclisin Birleşik toplantıları, Millî Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi üye tam 
sayılarının salt çoğunlukları ile yapılır. Aksine hüküm olmadıkça kararlar hazır 
bulunan üyelerin salt çoğunluğiyle verilir. Ancak barışa, savaşa, yabancı devletlere 
karşı silâhlı kuvvet kullanılmasına, zorlama, tedbirleri alınmasına, yabancı devletler 
ve milletlerarası teşekküllerle yapılan andlaşmalarda Bakanlar Kurulunca ilân 
edilen sıkı yönetim kararını onaylamaya Kurucu Meclis tam üye sayısının üçte iki 
çoğunluğu ile karar verilir. 

Daha sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi oylanarak kabul edildi.
10- GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESİ74

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşmelere başlandı. Kurucu 
Meclis üyesi  Celâl Sungur ilk sözü alarak kürsüye geldi,  “Muhterem, arkadaşlarım, 
ben Gümrük ve Tekel Bakanlığının yatırımlar mevzuunda mâruzâtta bulunacağım. 
Bu yatırımlardan bugün memleketin ençok ihtiyacı olan ve istihsale rağmen 
ihtiyacın daha fazla olduğu bir hakikat olan bira istihsali işidir. Memleketimizde 
bira fabrikası olarak birisi İstanbul’da, birisi de Ankara’da olmak üzere iki fabrika 
bulunmaktadır. Bu iki bira fabrikasının yapmış olduğu yekûn istihsal yılda 35 milyon 
litredir. Halbuki ihtiyacımız 55 - 60 milyon litre civarındadır. Bira fabrikası istihsali 
ile yılda Hazineye yardımı 18 milyon lira civarındadır. Yani Hazineye bir yük değil 
bilâkis faydalı olmaktadır. Bira mevzuunda, bira fabrikaları mevzuunda yapılan 
yatırımlar Devlete kısa zamanda yük olmaktan çıkıp, yardım edici bir yatırım vasfını 
almaktadır. Bu maksatla 1960 yılında Yozgad’da bir bira fabrikası kurulmasına karar 
verilmişti. Bunun için yarım milyon lira sarf edilmiş bulunuyordu, ihtiyaç fazla 
olduğuna göre, kurulacak bu bira fabrikası, Yozgad bira fabrikası ki, 10 milyon litre 
esasına göre projesi hazırlanmıştı. Bedelini beş altı senede ödemiş bulunacaktı. Bu 
fabrika istihsale başlar başlamaz Devlet bütçesine senede 6 milyon lira civarında 
bir yardımda bulunmuş olacaktı. Görülüyor ki, arkadaşlar, istihlâkin fazla olmadığı 
mıntakalara rağmen, bu yatırım Türkiye çapında faydalı bir müessese haline gelmiş 
olacaktı. Hükümetimizin tetkikleri neticesinde Yozgad Bira Fabrikasının da şimdilik 
durdurulduğunu beyan etmiş bulunuyorlar. Bendenizin istirhamım şudur ki; bu 
yatırım, Vekil Beyin de beyan ettiği gibi, zararı bahis mevzuu olmadığına göre 
bunun durdurulmaması lâzımdır. Yahut durdurulduğu yerden başlanırsa çok faydalı 
olacaktır. Yarım milyon lira buraya dökülmüş, fabrikanın suyu çıkarılmıştır. Saniyede 
30 litre su çıkmaktadır. 10 litre fabrikanın ihtiyacı için diğer 20 litre de şehrin su 
ihtiyacını sağlayacaktır denmektedir. Sözlerime Hükümetimizden bu yatırımın 
devam ettirilmesi lûtfu ve istirhamı ile son verir hepinizi hürmetle selâmlarım.” Dedi.

74  T.C. KURUCU MECLİS TUTANAK DERGİSİ (Altıncı Birleşim) 25 .2 . 1961)s.393 vd.



396

Daha sonra Kurucu Meclis üyesi  Aksoley Mebrure söz aldı, “Kurucu Meclisin 
sayın başkan ve üyelerini hürmetle selâmlarım. Aziz arkadaşlarım; huzurunuza 
cemiyetimizin bir şikâyetini getirdim. Gerek Türk vatandaşları, gerekse memlekette 
yaşayan yabancılar yurt dışı seyahatlere çıktıkları zaman veyahut yurdumuzu ziyarete 
gelmiş olan turistlerin hudutlarımızdan giriş ve çıkışlarında gümrüklerimizden 
büyük şikâyetleri vardır. Aziz arkadaşlarım, hepiniz hafızalarınızı yoklarsanız, 
basın aksetmiş olan gümrüklere ait birçok misaller bulabilirsiniz. Ben size bir tek 
misal vereyim. Ankara’da Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Güzel Sanatlar 
Bölümüne devam eden bir gence Almanya’dan bir kitap gönderilmiştir. 4 - 5 ay 
arkasından koşmuş, oraya buraya gitmiş, bir alay formaliteden sonra nihayet kitabı 
elde edebilmiştir. Arkadaşlar bu kitap Devlete ait malzeme, ecnebilere veya Türk 
vatandaşlarına ait eşyaların yıllarca gümrüklerde beklediğini hep biliriz. Devlete 
ait malzemenin zamanında gümrükten çıkamayışından dolayı bir çok hizmetler 
zarar görür, vatandaşlar eşyasını yine zamanında alamamaktan mütevellit 
huzursuzluk içinde kalır. Aziz arkadaşlarım; 27 Mayıs inkılâbından sonra, İkinci 
Cumhuriyetimizin esaslarını ahlâk ve fazilet üzerine bina ediyoruz. Birçok âmme 
müesseselerimizin ıslahı icabetmektedir. Bu meyanda gümrük usullerimizin ıslahı 
üzerinde Sayın Bakanımızın da ehemmiyetle eğilmesini rica ederim. Hürmetle 
huzurunuzdan ayrılırım.” Dedi.

Bütçe üzerine görüşlerini belirtmek üzere Kumbasar Mehmet Ali söz alarak 
kürsüye geldi, “Muhterem arkadaşlarım; ben yalnız çay mevzuunda konuşacağım. 
Bütçe Komisyonu Sözcüsü Sayın Cahit Zamangil, çay mevzuunu mütalâa ederken 
istihsalin arttığını, kalitenin düştüğünü ifade ettiler. Fakat kalitenin düşüş sebepleri 
üzerinde durmamıştır. Kalite niçin düşmüştür? Bir defa Tekel Genel Müdürlüğünün 
atelye ve çay fabrikaları mevcut istihsali takip edememişti. İstihsal fazlalaşınca, 
çay yaprakları yanmış, kızışmış, çürümüştür. Bu çürüyen, kızışan yaprakları aynen 
işlemek suretiyle çay istihsalini artırmıya çalışmıştır. Bunların bir kısmını denize 
dökmüş, fakat dökmediklerini işlemiş, kaliteyi bozmuştur. Eleman mevzuunda 
ihtisasa ehemmiyet verilmemiş, partizan zihniyetle eksperler işe getirilmiştir. Fabrika 
ve atelyenin başında olanların ihtisas sahibi olması lâzımgelirken Tekelin tuz ve 
ambar memurunu getirip bunun başına koymuşlar. Fabrikada çalışacak mütehassıs 
insanlar partizan zihniyetle öteye beriye sarflarda bulunmuştur. Bunun misallerini 
biliyorsunuz. Bizzat kıvırma ve koruma makinalarını yapmış ve yerleştirmiş bulunan 
mühendisin durumunu biliyorsunuz. Kovulmuştur. Yaprak meselesine gelince, 
2,5 yaprak alınması lâzımgelirken beş yaprağa kadar alınmıştır. Alınan yapraklar 
sırf milletvekillerinin emriyle sırf Tekel Genel Müdürlüğünün bilgisi dâhilinde, 
mühendislerin bilgisi dâhilinde alınmış çayın kalitesi düşürülmüştür. Başbakan 
gelmiştir, seçimler arafesinde babasının celbinden para verir gibi 10 milyon lira 
dağıtmıştır. Şimdi Sayın Bakandan soruyorum, bu para nasıl ödenir, hangi hukuka, 
statüye istinadedilerek bu 10 milyon lira ödenmiştir? Bu parayı ödiyen Genel Müdür 
yerinde midir? Muhasebe teşkilâtı yerinde midir? Para nasıl verilmiştir? Şimdi 
bütün bu kusurlara rağmen bu teşkilât, 27 Mayıstan sonra halkın arasına girmiş, 
sen altı yaprağa kadar alıyorsun, hilekârlık yapıyorsun diye isnadlarda bulunmuştur. 
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10 seneden beri alıştırılan bir şeyi, bıçak gibi kesmek ve teşkilâttan bir tek adam 
değiştirmemek suretiyle halka bu şekilde, isnatta bulunmak yerinde bir hareket 
değildir. Hükümetler fertlerin ahlâklarını yükseltir, milletin ahlâklarını yükseltir. 
Bu 10 sene içinde rey alabilmek için sakıt iktidar, bizim milletimizin, ahfadımızın 
ahlâkını düşürmek için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Fakat bunu ahlâklı seviyeye 
yükseltmek için çalışmak lâzımdır. 27 Mayıstan bugüne kadar Tekel Umum 
Müdürlüğü ve Tekel Bakanlığı içerisinde bulunan çöreklenen zihniyete zerrece el 
dokunulmamıştır. Aynı mühendis, aynı tuz memuru, aynı ambar memuru yine iş 
başındadır. Kaliteyi yükselteceksiniz. Yükseltilemez. Ehliyetli ve namuslu adamları 
getirmeniz lâzımdır. Eski iktidarı sanat tutmamış adamları getirmemiz lâzımdır. Çok 
teşekkür ederim; fabrikalara 23 milyon 270 bin lira veriyorsunuz. Cidden büyük bir 
fedakârlıktır. Fakat kâfi değildir, önümüzdeki sene muazzam çay yaprağı ile karşı 
karşıya kalacaksınız. Elinizdeki fabrikaların günlük kapasitesi 600 tondur. Halbuki 
1 500 ton gelecektir. Dolayısiyle bekliyenler yanacaktır. Şimdiden bu tehlikeyi 
haber veriyorum. Altı aydır, Tekel Bakanlığı Iğdere Fabrikasının makinalarını monte 
emek üzere 190 000 lira istenmiştir, gönderilmemiştir. Bu paranın içinde kamyon, 
jet, station wagon da istenmiş bulunmaktadır. Bu ne olmuştur? Bu mevzuda bilgi 
verilmesini rica ederim... İşte çayın kalitesini düşüren sebepler bunlardır. Bunları 
düzeltmeden çayın kalitesini yükseltmek imkânsızdır. Bilhassa imalât ve eksper 
kursları açacaksınız. Aksi takdirde yetişmemiş elemanla çayın kalitesini yükseltmek 
mümkün değildir. Çay fabrikalarında ambarlar yapmak lâzımdır. Sonra diğer birçok 
eksiklikler yanında lâboratuvardan da mahrumuz. 1948 senesinde gelen bir raporda 
Hindistan’dan gelen çayların daha iyi olduğu ifade edilmiştir. Ambalaj işleri fecidir. 
Kalaylı kâğıt yoktur. Ayrıca bunları iyi muhafaza etmek için kutular yoktur. Dökülür, 
kimi yolda çalınır, bunlara karşı tedbirler alınmamıştır. Ziraat mühendislerini iş 
başına yerleştireceksiniz. Yerleştirmediğiniz takdirde tuz memuru çay atelyesinde 
işbaşı olursa, ambar memuru şef olursa bu işler iyi bir şekilde yürümez. Sonra nakil 
vasıtalarını da behemahal tedarik edeceksiniz. Klimatizör tesisatlı ambarlar yapmak 
suretiyle senede % 3 - 5 arasında bir çay stoku yapmak zorundasınız.” Dedi.

 Mehmet Ali Kumbasar devamla “Arkadaşlar, fabrikanın içindeki insanları 
temizlerken adaletsizlik yapın, demiyorum. İmtihan yapın, eksper kurslarından 
geçirin, muvaffak olanları bırakın; muvaffak olmıyanları atın. Arkadaşlar acıdır; 
Demokrat Parti bunun başına öyle adamları koymuş ki, her biri ocak, bucak başkanı, 
her biri eski iktidarın zihniyetiyle hareket edenlerdir. 27 Mayıs’tan itibaren sinsi sinsi 
Bakınız Demokrat Parti gitti, beş yaprak verilirken şimdi 2,5 yaprak veriliyor diye 
propagandalara devam ederler. Onlar siyaset adamıdırlar, teknik adam değillerdir. 
Çay fabrikalarının işçi ve ameleleri hususunda dikkatinizi çekerim, öyle bir sistem 
kurunuz ki, gelecek olan parti bu benim adamım; diye oraya adam almasın. Kim 
olursa olsun, objektif usullerle dürüst, namuslu insanları alınız. Okuma, yazma 
bilmiyen eksperler ve kantarcılar vardır. Muhterem Zamangil arkadaşımız, cidden 
bir meselede şüphelerini ileri sürerek, kalite düzeltilmedikçe önümüzdeki senelerde 
ihracedebilecek bir seviyeye geleceğimiz için köşede kalabilirler, diyor. Muhterem 
arkadaşımızın sözüne iştirak ederim. Ama kalite düzelmedikçe biz buna düşebiliriz. 
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Çünkü, bizim çayımızla rekabet edecek bir memleket Hindistan’dır. Çayın 
Hindistan’dan Avrupa’ya kadar nakliye masraflarından tasarruf ederek hesabımızı 
yapabilirsek Avrupa’da çaylarımızı en iyi fiyatla satabiliriz. Aksi takdirde ne kadar 
çalışırsak çalışalım çayımız elimizde kalır. Sözlerime son verirken bir noktayı Yüksek 
Heyetinize tebşir etmek istiyorum. 1961 senesinin sonunda Türkiye Cumhuriyetinin 
istihlâkini karşılıyacak istihsali Rize mıntakasındaki çay karşılıyacaktır, müjdelerim... 
Çünkü, 1960 yılındaki istihsalimiz, raporda da belirtildiği gibi oldukça yüksektir. 
Her sene % 35 artışla önümüzdeki sene 7 500 ton kuru çay istihsal edeceğiz. Bu 
ise bizim ihtiyacımızı karşılar. 1962 senesinde ise, bu hesaba göre, asgarî 1 500 ton 
ihraçetmek imkânlarını elde edeceğiz, döviz elde edeceğiz. Bu kadar imkânlar ve 
bu kadar faydası olan bu mahsul üzerinde Sayın Vekil Beyefendi, lütfen eğiliniz. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Diyerek sözlerini tamamladı.

 Kurucu Meclis üyesi  Rıza Işıtan söz aldı “Kurucu Meclisin Sayın Başkan ve 
üyeleri, hayranlık ve takdir hisleriyle sizleri selâmlarım. Aziz arkadaşlar, ben bu 
memleketin en büyük ihracat maddesi olan ve aynı zamanda Devlet varidatında 
çok mühim yeri bulunan tütün hakkında konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. 
Arkadaşlarım, tütünümüzün bütün dünyada nefaseti malûm. En büyük ihracat 
maddelerimizden birisidir. Devlet varidatında ise en büyük gelir kaynağımızdır. 
Böyle olmasına rağmen maalesef bugüne kadar millî bir tütün politikasını tesbit 
ve tâyin edememişiz. Bu yüzden her sene mahsul azalmaya doğru gitmektedir. İyi 
mi yahut fena mı? Birtakım tedbirleri alır, diğer sene aynı üzüntüleri ve sıkıntıları 
yine çekeriz. Aynı zamanda bu sene böyle bir sıkıntıyı Hükümet hissetmekte ve 
çekmektedir. Muhterem arkadaşlarım; bunu ilk defa hisseden rahmetli Recep Peker 
olmuştur ve Millî Tütün Politikası tesbit edilmek için Başvekilliği zamanında bâzı 
tedbirler almıştır. 1946 senesi satışlarının yüzde beşi ile mütaakıp senelerdeki satışların 
yüzde beşini sırf bu yola vermiş, tütün politikasını tanzim edecek bir müessesenin 
kurulması için yine çiftçiden kesmiştir. 1950 senesinde bu toplanan paralarla 
Şemsettin Günaltay Hükümeti zamanında 5628 numaralı Kanunla bir Tütün Ortaklığı 
Müessesesi kurulmasına karar verilmiştir. Bu kanunun meriyet tarihi, yürürlük tarihi 
olmasına rağmen, maalesef 11 seneden beri bu kanunu hiçbir hükümet tetkik edip 
hükümlerini yerine getirmemiştir. Merak ettim, bir kanunun 11 sene müddetle tatbik 
edilmemesine aklım yatmadığı için kanunlar müdürümüze gittim. Acaba bu kanun 
ilga edilmiş midir? diye sordum. Tetkik ettiler; kanun yürürlüktedir dediler. Bugün 
yine buraya gelen Ticaret Bakanlığı ileri gelenlerine sordum, onlar da yürürlükte 
olduğunu söylediler. Bir kanun neşri tarihinden itibaren mer’î olmak için çıkıyor, 
11 sene tatbik edilmiyor. Arkadaşlarım, bunun mahzurları yalnız mahsullerimiz 
bakımından değil, 4 milyon çiftçinin tütün meselesine tahsis edilen paraları, 1946 
da başladığına göre, ilk kesintileri tam 16 sene muhafaza edip, onlar mukabilinde 
bir hisse senedi dahi verilmemiştir. Bunların birçoğu ölmüştür. Bunların çoluğu, 
çocuğu vardır. Fakat babalarının böyle bir para yatırıp yatırmadığından haberdar 
bile değildir. Bundan dolayı çiftçilerimiz büyük bir üzüntü içindedir. Sakıt iktidar 
zamanında çok şikâyet etmişlerdir. Fakat her taraftan bir sükût cevabı almışlardır. 
Şimdi işitiyoruz ki, yeniden bu kanun başka bir şekle sokularak bir kredi kanunu 
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şeklinde getirilmek isteniyormuş. Muhterem arkadaşlarım, bu kanun evvelâ tatbik 
edilsin, eğer memleket ihtiyaçlarına ve icaplarına uymuyorsa tadil edilir, yoksa hiçbir 
kanunu tatbik etmeden, o kanunun tadili çarelerini aramak, 11 sene tatbik etmeden 
tadil çarelerini aramak bence uygun düşmez. Bir kere bu kanun mevcudolduğuna 
göre, bunu tatbik etmek hukuk prensiplerinin en başta gelen esaslarındandır. Ve yine 
dört milyona varan insandan, sana bir müessese kuracağız, paranı bana ver diye 
aldıktan sonra, ona bu müesseseyi kurmamak veya parasını iade etmemek uygun 
düşmez. Binaenaleyh, derhal Hükümetten rica ediyorum; mevcudolan kanunu tatbik 
etsinler ve bu müesseseyi kursunlar ve noksanlıklarımızı meydana çıkarsınlar. 
Ancak bu takdirde yeniden tadil edilebilir. Bu müessese ayrıca müstahsıla kredi 
verme imkânlarını, arar. Bilhassa bunu istirham ediyorum. Bir nokta daha vardır. 
Müstahsıldan kesilmiş olan paralar, kanun yürürlükte bulunduğuna göre, bugün 
bu müstahsıllar mahkemeye müracaat ederek geri almaya hakları da vardır. Fakat 
Türk müstahsili böyle bir şikâyet izhar etmemektedir. Sadece bu müessesenin bir an 
evvel kurulmasını beklemektedir. Filhakika her sene piyasa açıldığı sıralarda Tekel 
idaresi bir mubayaa yapmaktadır, fakat hiçbir zaman bu kâfi değildir. Müstahsil de 
şikâyetçidir. Çünkü Tekel 400 kuruştan piyasayı açmış ve mubayaa etmekte fakat 
hariçte piyasa 600 kuruştan işlemektedir. İdare, zaten biz engel tütünler alıyoruz. 
Onun için bizim piyasa fiyatlarımız yüksek değildir, diyecekler. Esasen tütünün 
hakikî kalitesi ancak mütehassıslar tarafından tesbit edildiğine ve herkes tarafından 
görülüp anlaşılacak bir vaziyette bulunmadığına göre, Tekel daima tüccardan bize 
iki lira noksan veriyor, hakkımız yeniyor gibi bir istifam uyanacaktır. Böyle bir 
istifam Tekele olan itimadı sarsabilir. Onun için destekleme mubayaalarının Tekel 
tarafından yapılması lâzımdır. Mubayaalar hakkında cereyan eden söylentilerden 
bir tanesine de bendeniz temas edeyim. Destekleme mubayaasının halkça ismine 
köstekleme mubayaası diyorlar...” şeklinde konuşarak eleştirilerini dile getirdi. 

Daha sonra devamla “Bu noktada dahi Tekelin itibarının sarsılmaması için, 
destekleme mubayaasına başka bir isim verilmesi lâzımdır. Bu arada bir noktayı daha 
arz edeyim. 1950 senesinden evvel tütün piyasaları açılacağı sıralarda o zamanın 
Hükümetleri daima tütün müstahsili ile tütün alıcı firmaların mümessillerini bir 
araya getirip hep birlikte toplantı yapmak suretiyle günün şartları ve eldeki imkânlar 
göz önünde tutularak müştereken varılan bir karar sonunda tütün piyasasına 
girilirdi. Sakıt iktidar daha iktidarı ilk aldığı yılın yaz aylarında Dil, Tarih ve 
Coğrafya Fakültesinde bu mevzu ile ilgili bir toplantı yaptı. Sonradan her nedense 
bu toplantılar yapılmadı. Gönül isterdi ki, hiçolmazsa bu sene eski iktidarın kötü 
zihniyetini terk edip, eskiden olduğu gibi alıcıyla satıcıyı bir araya getirmek ve 
mevcut imkânları göz önünde bulundurmak suretiyle piyasaya o şekilde girilsin. 
Maalesef bu olmamıştır. Fakat inşallah bunun tahakkuk edeceğine inanıyorum. 
İnkılâp Hükümetimiz her sahada sosyal tedbirler ve kararlar aldığı gibi 4 milyona, 
yakın çiftçinin bu hakkının korunması hususunda da tedbirler alacağına inanıyorum. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Diyerek sözlerini tamamladı.
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Ardından Kurucu Meclis üyesi Şener Ahmet söz aldı “Muhterem arkadaşlarım, 
bendeniz burada söz almaktan maksadım ziraat mevzuları ile ilgili ve Tekel 
Bakanlığımız hizmetlerine dâhil 2 - 3 mevzua temasta bulunmak içindir. Arkadaşlar, 
bugün memleketimizin ziraat politikasından bilhassa memleketin büyük bir sahasını 
kaplıyan çay ziraatinden, benden evvelki arkadaşlarımız bahsetmişlerdir. Bende bir 
meslektaşınız olarak birkaç kelime arz etmek istiyorum. Bugün Rize, Artvin, Ordu 
gibi vilâyetlerimizde muhtelif kanunlarla ele alınmış ve bilâhara 22 000 dönümlük 
çay sahası da plantasyona arz edilmiştir. Bugün plantasyona arz edilen saha 135 
bin dekardır. Bugün çay sahası yılda sekiz, on bin dekar kadar genişletilmektedir. 
Arkadaşımın da ifade ettiği gibi, bu sene 5 700 ton kuru çay istihsal edilmiştir. Bizim 
memleketimizde yetişen çayların kalitesi çok üstündür. Bu hususta bâzı şikâyetler 
kulağımıza kadar gelmektedir. Türkiye’deki yetişen çaylar iyi kalitede değildir, diye. 
Bu da maniplâsyon ve ekspertizyonda yapılan hatalardan ileri gelmektedir. Dünya 
çaylarının en üstün kalitelilerindendir. Tekel Bakanı arkadaşımdan istirham edeceğim, 
çayın iki yaprağı makbuldür, diğer akkuyruk dediğimiz çaydır. Çay fabrikasında 
çalışan bir arkadaşın çay anatomisini bilmesi lâzımdır. Bunu bilmeden muvaffak 
olamaz. Meselâ bugün alınmış olan bildiğimiz kıyma makinaları getirilmiştir. 
İlkbaharda külliyetli miktarda hasat olması sebebiyle fabrikanın da kapasitesi 
buna kâfi gelemiyeceğinden bu yapraklar derhal kuru olarak ihtimara verilmiştir. 
Yaprakların kuru olarak ihtimara verilmesi sebebiyle de meydana gelen çaylar 
tamamen fabrikasyon hatası olarak lekeli olmaktadır. Şu hususu hemen arz edeyim 
ekspertiz yapmış olduğumuz alımlarda, 2,5 yapraktan fazla alım olmaktadır. Bu parti 
tesiri ile ve diğer mülâhazalarla 6 yaprağa kadar alımlar çıkmıştır. Bu çok hatalı bir 
şeydir, bu sebeple çayın kalitesi düşmektedir. Bu hususu bilhassa arzdan maksadım 
mahallî idarelerin dikkat nazarlarının celbedilmesidir. Ayrıca tütün mevzuuna da 
kısaca temas etmek istiyorum. Muhterem arkadaşlar, gene birçok parti mülâhazaları 
tütünde de mevcuttur. Muhterem arkadaşlar; tütün, Tekel kanunlarına göre, muayyen 
mıntakalarda yetiştirilmesi lâzımdır. Fakat, orman mıntakalarında dağ mıntakalarında 
tütün sahaları açılmış bu sebeple kalite düşmüştür. Yapılan alımda bilhassa iyi kaliteli 
tütünlerle kötü kaliteli tütün tefrik edilmemektedir. Ben şunu ifade edeyim ki, tütün 
yetiştirilmesi de hatalı tatbikat görmektedir. Asıl lüzumlu olan potasyumlu gübreler 
kullanılmamakta, amonyum sülfat gibi gübreler kullanılmakta bu sebeple de tütünün 
yaprakları bir lahana yaprağı gibi büyümekte, fakat yakımı temin edememektedir. 
Tütünlerin bilhassa ambarlanmasında ihtimam göstermek lâzımdır, öyle ambarlarda 
saklanmaktadır ki, bu yüzden tütünler küflenmektedir. Küf neticesinde zararlı bir 
haşere meydana gelmekte ve bu yüzden de tahribat olmaktadır. Bu hususta çalışmış 
ve rapor vermişimdir. Bilhassa kampanya zamanında buna çok ehemmiyet verilmesi 
lâzımdır. İkincisi de çay alım zamanı olan Mayıs aylarındaki hasat zamanıdır, miktar 
çok fazladır. Bu yüzden yer .bulunmamakta ve camilere bile depo edilmektedir. 
Bu çaylar muayyen kalınlık dizilmesi icabederken mecburen elli santim kalınlıkta 
dizilmektedir ki, bu yüzden de kızışma olmaktadır. Tekel Bakanından istirham 
ediyorum, bu hususları ele alsınlar bunun yanında da elemanları ihmal etmesinler. 
Mâruzâtım bu kadardır. Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Dedi.
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Daha sonra Kurucu Meclis üyesi Akdağ Burhan “Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye’nin en zavallı müstahsil kütlesi tütün ekicileridir. Tütün ekicileri, ticaret 
zihniyeti ile hareket eden yalnız kastları kazanmak olan Tekel idaresi ile bir de yegâne 
gayesi kazanmak olan tüccara terk edilmiş bir müstahsil kütlesidir. Mubayaanın 
başladığı anda her ikisi de sanki birer nazlı gelin gibi hepsi zarar ettiklerinden kâr 
etmediklerinden bahsederler. Tekel idaresi 5 liraya mal ettiği tütünün kilosunu imal 
etmek suretiyle en aşağıdan 35 liradan başlatmak suretiyle 120 liraya kadar satar. 
Ve millî bütçeye bir milyar liraya yakın gelir sağlar, öbür taraftan bir tüccar 15 
bin lira ile işe başlar 5 sene sonra en aşağı yarım milyonluk bir adam olur, o da 
mubayaaya girer. Arkadaşlar, bu sene 1961 başlangıcı  olduğu için rekolte 14 milyon 
kilodur. Geçen sene tekele ambar edildiği için mubayaa az. Pancar gibi tütün de 
müsaadeye bağlı. Bu müsaade her sene verilir. Bu sene de verilmiş ve ekilmiştir. 
Şimdi bir adam bu kadar emek verdikten sonra almıyacağım demek haksızlık olur. 
Tekel idaresinin Ticaret Bakanlığına 30.9.1950 tarihli bir tebliği var. Bu tebliğde 
kötü tütüne avans verilmiyeceği ve mubayaa edilmiyeceğinden bahsediliyordu. Bu 
yıl havaların yağışlı gitmesi sebebiyle tütün bozuksa, kötü tütün alınmışsa bunun 
günahı nedir? Tekelin bu sene destekleme mubayaasını yerinde olarak yapmasını 
bilhassa rica ediyorum. Bir de dostumuz Amerika’nın bu baptaki durumunu 
açıklamak isterim. NATO camiası içinde geri kalmış devletlere yardım sağlamayı şiar 
edinen Amerika eskiden Almanya’ya kadar giden Türkiye tütünlerinin yerine şimdi 
Virjinya tütünlerini göndermek suretiyle Türkiye iktisadiyatına bir darbe vurmuş ve 
Türkiye’yi bu satıştan mahrum bırakmıştır. Tekrar bu işi sağlarlarsa memnun kalırız. 
Marmara bölgesi tütünlerinin mubayaa tarihlerinin eskiden olduğu gibi Şubat veya 
en geç Martta ilân edilmesi, Marmara tütünlerinin de Ege bölgesinde olduğu gibi 
süratle bitirilmesi, müstahsil aleyhine olan pazarlıklara mâni olunmasını hassaten 
rica ediyorum. Tekel idaresi bu saha üzerinde kaliteli tütün yetiştirmek istiyorsa, 
ekim bölgesi kötü olan yerlere ve kötü tütün yetiştiren yerlere ekim müsaadesi 
vermemek suretiyle bu imkânı sağlıyabilir. Arkadaşlar, tütün politikası eski idarenin 
takibettiği şeker politikası gibi değildir. Şeker politikasını biliyorsunuz. Demokrat 
Parti Şeker hastalığına tutularak iktidara geldi ve onunla öldü. Ama maliyeyi de 
beraber öldürdü. Şayet Tekel idaresi tütünün kıymetini artırmak ve bize fazla döviz 
sağlamak istiyorsa, herşeyden evvel müstahsili ezmemelidir.” Dedi.

 Ardından Kurucu Meclis üyesi Bahir Ersoy söz aldı, “Arkadaşlarım, tekele 
bağlı iş yerlerindeki işçi ve iş veren münasebetlerinin tanzimi için bâzı temennilerde 
bulunmak istiyorum. Tekel işçi ücret baremindeki ücret kademeleri günün geçim 
şartlarına uydurulmalıdır. Bâzı işçiler ücret ıskalarındaki dondurulmuş hadde 
gelmişler ve artık ücret yükselmesinden ümitlerini kesmişlerdir. Vazifede ilerlemek 
ve fazla ücret almak ümidi kırılanların çalışma şevkleri de azalır. Bu tip işçileri 
meselâ yıpranma zammı vermek veya benzer bir formülle teşvik faydalı olacaktır. 
Ayrıca işçi ücret baremindeki bekleme süresi kaldırılmalı, her sene yapılan sınıf 
değiştirme imtihanına kendine güvenen işçiler girebilmelidirler. Bu takdirde ümidi 
kamçılanacak işçilerin sanatta ilerleme azimler; kuvvetlenecektir. Kadro değişiminde 
işçi sendikalarının fikri alınmalı, imtihan heyetinde sendikaların temsilleri 
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sağlanmalıdır. Zira bâzılarının zannettikleri gibi, sendikalar sadece bir ihtilâf 
makinası, talep müessesesi değil aynı zamanda bir iç huzur müessesesidir. Hakem 
kurulları kararı ile alınan zamlar, eskiden olduğu gibi, ücret ıskaları dışında mütalâa 
edilmelidir. Son hakem kararlarında bu işe tam riayet edilmemiş, dolayısiyle âzami 
ve asgarî limitler sabit kalmıştır. Bu yüzden işçilerden yarısının ücretleri donmuştur. 
Tekel iş yerlerinin eski iç yönetmeliğin 80 inci maddesindeki (İş Kanununun 13 üncü 
maddesindeki hükümler saklıdır.) ifadesine yeni yönetmelikte yer verilmelidir. Halen 
mer’i yönetmeliğin 70 inci maddesindeki işçilerin bir iş yerinden diğerine nakline 
cevaz veren hükmü kaldırılmalıdır. Bu maddenin işçilerin sükûnetle çalışmalarına 
mâni psikolojik tesiri olduğu gibi, işçilerin iş yerlerinden istifadeleri için baskı vasıtası 
mahiyetinde kullanıldığı da görülmektedir. Meselâ : İstanbul’daki bir iş yerinden, 
Diyarbakır’a tâyin edilen işçinin ahvali şikâyet konusu olabileceği, hattâ istifaya 
mecbur kalacağı akla gelebilir. Giyim Eşyası Talimatnamesi, Tekel iş yerlerinde 
değişik şekilde tatbik edilmektedir. Yeknesaklık temin edilmelidir. Sanayiimizde bir 
de muvakkat işçi meselesi vardır ve müzmin bir hastalık halindedir. Bu işe Devlet 
sektörü geniş çapta iltifat etmektedir. Nitekim Tekelde muayyen müddetli akitlerle 
muvakkat işçi çalıştırmaktadır. İdare bu gibi işçilere daimî işçilerine tanıdığı bâzı 
hakları tanımaz. Bu işçiler arasında beş sene kıdemi olanlar vardır. Tefrik yaratıcı 
bu ve buna benzer hususların tashihi yapılmalıdır. Millî istihsalin artırımında beşerî 
unsurun rolünün önemi düşünülüp ona göre düzenlenmeler yapılırsa memleket 
kazanacaktır. Tekel idarecilerinin teknik ıslahatın yanında beşerî münasebetlerin 
tanzimine önem vereceklerini ümidetmek ister, sizleri hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi Aşkın söz aldı, 
“Kurucu Meclisin muhterem azaları, Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi 

münasebetiyle söz almış olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Yapmış oldukları 
tenkidler ilerki çalışmalarımızda bize ışık tutacaktır. Ben arkadaşlarıma teker teker 
cevap vermektense mevzuu itibariyle meseleleri ele alıp bu mevzu içinde tümüne 
cevap vermeye çalışacağım. Tekel deyince tütünden bahsetmemek mümkün değildir. 
Tütün, hepinizin bildiği gibi, baş ihraç mahsullerimizden birisidir. Senelerden beri 
dış piyasalarda Türk tütünü diye şöhret bulan tütünlerimizin Amerika’da ve 
Avrupa’da satılması ancak son senelerde takibedilen politika yüzünden maalesef 
kötü tütün yetiştirmeye doğru bir temayül belirmiştir. Bu da ekicilerin aleyhine 
olmaktadır. Bununla beraber bu tütünlerin ekici elinde kalması ve onların zarara 
uğramaları yerinde olmıyacaktır. Son yaprağına kadar satın alınacaktır, politikası 
takib edilse, elbetteki tütün ekicisi yine yetiştirecek ve satılacaktır. Ancak, kötü 
yetişen bu mahsülün ihracı da mümkün değildir. Bu yıl ekici tütün piyasaları 140 
milyon kilo ile açılmış bulunuyor. Bunun 40 milyon kilosunu fire ve dâhili istihlâke 
ayırmış olursak, gelecek yıl mamul tütün piyasası 160 milyon kiloya yükselmiş 
olacaktır. Son yıllarda vasati olarak 55 - 60 milyon kilo tütün ihracetmekteyiz. Bu 
mâruzâtımdan anlaşılacağına göre, elimizde gelecek yıla 40 milyon kilo mahsul 
kalmış olacaktır. Tütün ekmeyi menetmek mümkün değildir. Muayyen sahalara 
tütün ekilecektir. Bu, ayrı bir kanun mevzuu olabilir. Bu sene tütün miktarının 140 
milyon kilo olması sebeplerinden birisini, hikmetini hepiniz takdir buyuracaksınız, 
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senenin 1961 senesi oluşudur. Bu yıl takibettiğimiz fiyat politikası ile gelecek yıl 
tütün ekimini bir miktar olsun düzeltmiş olacağız. Bir arkadaşımız ekicilerin kusuru 
olmadığı için, bu yıl Tekel İdaresinin, geçmiş yıllarda olduğu gibi, çok kötü tütünleri 
de satın almasını temenni ettiler. Biz müşterek tebliğimizde çok kötü tütünlerin satın 
alınmıyacağını  söylemedik, sadece destekleme olmıyacağını söyledik. Biz Hükümet 
politikası olarak arz edebilirim ki, çıkardığımız kararnamede çok kötü tütünleri, 
piyasa sonunda, dört vekâlet alacağına göre o zaman satınalınacağmı biraz evvel de 
arz etmiştim. Köylünün fazla tütün ekmekte kusuru yoktur. Bu meseleyi de bir yerde 
kesmek lâzımdır. Aksi takdirde piyasada elimizde kalacağını tahmin ettiğimiz 45 
milyon kilo ile gelecek sene elimizde kalacağı tahmin edilen 40 milyon kilo tütünü 
1962 senesinde 85 milyon kilo olarak devretmiş olacağız. Çok kötü bir miras almış 
bulunuyoruz, bu anda bunu terk etmeye imkân yok, yalnız bu kötü mirası biraz tashih 
ederek devretmek kararındayız. Hükümet olarak fiyat politikasında mesele için bir 
ayarlama yapmaya gayret ediyoruz. Hemen ifade edeyim ki, 5 günden beri devam 
etmekte olan tütün piyasasında 61 milyon 300 bin kilo civarında tütün satılmıştır, 
öyle tahmin ediyorum ki, alım ümidettiğimiz şekilde devam edecektir. Tütün 
bölgelerinden buraya gelmiş olan arkadaşlar ekicilerin bu hususta ümitsizliğe 
kapılmadıklarını bildirebilirler. Ayrıca ekicilterin prim mevzuuna temas edilmiş 
bulunuyor. Ekici primleri de tamamen verilmiş bulunuyor. Filhakika ekici primleri 
diye anılan ve muayyen bir nispet dâhilinde her sene kesilip biriktirilen bu para 57 
milyon liraya yükselmiş ve bugüne kadar ki işletmelerden doğan geliri ile birlikte 85 
milyon lira olarak Tekel İdaresinin destekleme mubayaalarında kullanılmakta 
bulunulmuştur. Tabiî bu yine köylünün ihtiyaçlarında kullanılmış olmaktadır. Hakdkî 
bir destekleme müessesesi kurmakta zaruret vardır. Tekel idaresi esas itibariyle, 
memleketin iç ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş bir müessesedir. Tütün alıp 
ihracetmek üzere kurulmuş değildir. Ama ihtiyacının iki misli fazlasını destekleme 
olarak satın almakla mükellef tutulmuştur. Bu yüzden de idare hakikaten ağır bir yük 
altındadır. Bu mesele üzerine eğilmiş bulunuyoruz. Kanunun tatbik edilmemiş 
olması meselesi sermayeye iştirak eden bankaların bu mevzua iltifat etmemesinden 
ileri gelmektedir. Bu itibarladır ki, meseleyi daha başka bir şekilde halletmek çareleri 
üzerinde duruyoruz. Ekiciye kredi veren bir müessese bulmak niyet ve kararında 
değiliz. Şu bu mesele hakkında kararımız yoktur. Arzumuz meselenin en iyi şekilde 
halledilmesidir. Zannediyorum ki tütün mevzuunda temas edilmesi lâzım gelen 
noktalara cevap vermiş bulunuyorum. Tütünden sonra en mühim, mevzulardan birisi 
de çay mevzuudur. Çay mevzuunda Bütçe Komisyonunda izahat vermiştim, bu arada 
bu işin kurucusu olan rahmetli Zihni Derin’den bahsetmiştim. Yüksek huzurunuzda 
merhumu hürmetle yadetmeyibir vazife bilirim. (Alkışlar) Çay üzerinde Hükümetin 
politikası, arkadaşlarımın da temas buyurdukları gibi, iki buçuk yapraktan fazla çay 
yaprağı satın alınmamasıdır. Bu miktardan fazlası çaydan gayri bir mamul elde 
edilmesine sebeb olmaktadır. Bir İngiliz mütehassısının vermiş olduğu raporda 
deniyor ki; Türk çayları Londra piyasalarında fiyat bulabilecek kalitededir. Ama bu 
şartlarla değil. Çayın bozulmasında, hakikaten arkadaşların işaret ettikleri gibi, iki 
sebep vardır. Birincisi; yaprak alımı, ikincisi de imalâttır. Her iki mevzuu da ciddi 
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şekilde ele almış bulunuyoruz. Fabrikalarımızda soldurma bâzı ahvalde hakikaten 
yapılamamaktadır. Bu bölgelerden gelmiş olan arkadaşlar çok iyi bilirler, Mayıs 
ayına baskın tâbir edilir. Bu ayda kesme suretiyle çay imal edilmektedir. Bu hemen 
hemen çay işiyle meşgul olan bütün memleketlerde aynı şekilde cereyan etmektedir. 
Bu yapacağımız üç fabrika, üç atelye ve bir de geçen sene ikmal edilememiş bulunan 
bir atelye ile yedi yeni işletmeyi önümüzdeki yıl işletmeye açacağız. Hemen arz 
edeyim, bu fabrikaların rulmanları rahiç bütün makina ve diğer teçhizatı 
memleketimizde Makina Kimya Endüstrisinde yapılmaktadır. Bütçemizi kabul 
ettiğiniz takdirde Makina Kimya Endüstrisine siparişimizi yapmak üzere hemen 
faaliyete geçeceğiz. Personel mevzuunda, bu sabah bir arkadaşımızın temas 
buyurduğu gibi, Bakanlığın uhdesine düşecek olan her işin yapılacağından emin 
olabilirsiniz. İsimi zikredildiği için arz etmek isterim. Şimdi Asım Zihni arkadaşımız 
merkezde bu işin başında bulunmaktadır. Ve hakikaten bu işte büyük bir ihtisası 
vardır. Geçmiş yılların muhasebesini yeniden ortaya koymak istemiyorum. Bilhassa 
son zamanlarda geçmiş yılların ekonomi politikası üzerinde çok söz söyledik ve 
tekrar sizlere aynı mevzuu tekrar etmek istemiyorum. Bir tek kelime ile sözlerimi 
ifade edeceğimi zannediyorum. Bu mevzuda, Amerikan yardımından istifade edip 
kalkınmayan tek Devlet Türkiye’dir. Bu arada şunu da ilâve edeyim ki, yapmanın 
yıkmadan daha güç olduğunu takdir edersiniz. Çok kısa zamanda birçok işleri 
başarabilmek imkânını elde ettik. Uzun vadeli işleri başarabilmek için belirli bir 
devre intizar etmek lâzımdır. Hükümete itimat buyurunuz, mümkün olan işleri 
bitirecektir, diğerlerini de yoluna koymaya çalışacaktır. Bizden sonra gelecek 
iktidarların kökünden bu meseleleri halledeceğine inanıyoruz. Bu meseleyi de bu 
şekilde arz etmiş oluyorum. Bira mevzuuna gelince : Biranın memleket dahilindeki 
imal ve satışı inhisara tâbi değildir. Filhakika Yozgad’da yapılması mukarrer 
fabrikanın yapılmasından sarfı nazar ettik. Ama bira mevzuunu da bir köşeye atmış 
değiliz. Bira mahallinde istihlâk edildiği takdirde, hakikaten arkadaşlarımın da ifade 
ettikleri gibi, büyük kazanç getiren bir mevzudur. Bira Tekel mevzuuna girmediği 
için, bu meseleye hususi sektörün iltifat edeceğini tahmin ediyoruz. Memleketimizde 
senede 30 milyon litre bira imal edilmektedir. Bira hafif alkollü bir içki olduğu için 
memlekette de rağbet bulmaktadır. Nitekim biranın ilk imalinde senede imal edilen 
miktar 3 milyon litre iken bugün bu miktar 30 milyon litreye yükselmiştir. 
Memleketimizin her yerinde kullanılıyor ki, 30 milyon litre imalât maalesef yaz 
aylarında bizi karaborsa ile karşı karşıya bırakmaktadır. Sebebi memleketimizin 
bugün bira ihtiyacı yılda 55 - 60 milyon litre olması ve bu sebeple de talep 
karşılanamayınca, bâzı aylarda ve bâzı yerlerde karaborsa işliyebilmektedir. Bu 
itibarladır ki, ilk işlerimizden birisi ilerde memleketimizin hangi bölgelerinde bira 
fabrikası kurulması mümkündür, bu bira fabrikaları ne kapasitede olmalıdır. Bunu 
dikkatli bir şekilde tetkik etmiş ve plânlamasını da yapmış bulunuyoruz. Öyle 
zannediyorum ki, bira meselesi daha ziyade hususi sektörün iltifat edeceği bir 
sahadır. Biz Tekel idaresi tarafından yapılmaktansa hususi sektör tarafından 
yapılmasında fayda görmekteyiz. Biradan bahsederken ufak bir noktaya daha temas 
etmek istiyorum. Memleketimizde biralık arpa yetişmektedir. Arpayı doğrudan 
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doğruya ihracetmekten malt olarak ihracetmekte memlekete büyük fayda 
sağlıyacağını zannediyorum. Memleketimizin malt fabrikası yapılması lâzım gelen 
noktaları etüdlerimiz arasında yer almış bulunmaktadır. Yozgat’ta bira fabrikası 
yapılabilir mi? Bu meseleyi teknisyenlerin bilmesi gereken bir iştir. İşci meselesine 
gelince; hususi sektör ile resmî sektör arasında büyük bir farklılık yaratıldığı gibi, bir 
şey çıkmaktadır. Resmî sektör arasında da farklılık yaratılmakta, sosyal yardımlar 
değişmekte ve işçi ücretleri üzerinde değişme yapılmaktadır. Bu meselede Çalışma 
Bakanlığı ile müştereken ele alınmış ve tetkik konuları arasına alınmıştır. Gümrük 
meselelerini, gümrükçü olduğum için sona bıraktım. Tekel meselelerini, sırası ile arz 
ettim, gümrük mevzuunda konuşan arkadaşların ifade ettikleri hususlara arzı cevap 
etmek istiyorum. Bu sabah Ticaret Velkâleti bütçesi görüşülürken turizm mevzuuna 
temas edilmişti. Turizm deyince tabiî akla gümrük de gelmektedir. Turizm mevzuunda 
hakikaten pek çok müşkülâtla karşılaşıldığını biliyorum. Bunu iki mesele olarak ele 
almak lâzımdır. Turizm deyince bir uzun vadeli mesele mütalâa edilebilir. Bu mevzu 
daha ziyade dış bir meseledir.  Bunun ikinci cephesi, mevzuatla ilgili olan kısmıdır. 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanı arkadaşım bu meseleyi Bakanlar Kuruluna getirmesi 
üzerine, bu mevzu hakkında Bakanlıklar arası bir komisyon teşekkül etmiştir, 
mevzuat üzerinde çalışmalar yapmaktayız. Ben, Gümrük Tekel Bakanı olarak, 
yolcuların muayeneleri için, bilhassa bugün çok şikâyeti mucibolan yolcu 
muayeneleri için emirle yapılması kabil olan hususlarda, ayrıca kasdî ve ihtiyarî 
yapılmıyan işler için muayenenin yapılmamasını emretmiş bulunuyorum. Kaldı ki; 
böyle küçük işlerde her hangi bir memlekette dış ticaret işleri gümrükler ile 
düzenlenmemiştir. Posta ile yapılan müraselatta bâzı müşkilâtla karşılaşıldığını 
biliyoruz. Bilhassa posta mevzuunda bir paket içinde muhtelif cins eşyanın 
gönderilmesi halinde mükelleflerin gümrük kapısında normal hesaplarının yapılması 
için asgarî iki saat bekletilmesi bize de zevk vermiyor. Fakat bu bir kanun işidir. Çok 
iyi bilirsiniz ki, İnkılâp Hükümetiniz ilk icraat olarak gümrük mevzuunda senelerden 
beri ortaya konulmamış olan Tarife Kanununu ve cetvelini değiştirmiş, bugünün 
şartlarına uydurmuştur. Diğer taraftan usule mütaallik olan 5383 sayılı Gümrük 
Kanununun tadili üzerinde de çalışmaktayız. Şikâyet konusu olan kitap mevzuunda 
bendeniz bir parça mütereddidim. Çünkü ecnebi, dil kitapları gümrükten muaftır. 
Bunun gümrük dışında bir müşkilâtı olması lâzımgelir. Mamafih bunun da üzerinde 
duracağız. Posta yolu ile gelen eşyanın vergi sistemine tâbi tutulması aynı zamanda 
yolcular beraberinde getirilen ve vergiye tâbi olan eşyalar bulunursa bunların da aynı 
şekilde maktu sisteme tâbi tutulması derpiş edilmiştir. Gönül arzu ederki, ben bu 
makamda bulunurken, Gümrük Kanununu da çıkarabileyim. Gümrük mevzuunda da 
sözlerim burada bitmiş oluyor. Arkadaşlarımın tenkitlerine tekrar teşekkür ederim. 
Tenkitleriniz çalışmalarımızda bizim için kıymetli birer not olacaktır. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım.” Diyerek sözlerini tamamladı. 

Fethi Aşkın devamla “Tütün mevzuunda karşılaştığımız müşkülât bilhassa 
Avrupa’ya yapmakta olduğumuz ihracattadır. Bâzı pazarları maalesef kaybetmiş 
bulunuyoruz. Meselâ İtalya eskiden bizim tütün ihraç ettiğimiz memleketlerden 
birisi idi. Son senelerde 82 milyon kilo tütün istihsal etmektedir. Biliyorsunuz 
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altılar pazarı içinde bulunan İtalya tütünlerini altılar içine ihracetmek gayretindedir. 
Ve altılar camiası içinde de eğer memleketimiz müşterek pazara girebilirse 
rakiplerimizden biri olarak karşımızda bulunmaktadır. İkincisi, müşkülâtımız, İkinci 
Cihan Harbinden sonra Amerika tütün ihracında bu pazarlarda yer almıştır. O kadar 
ki, Müşterek Pazar arifesinde % 30 olarak tesbit etmiş bulunuyoruz. Amerika bunda 
bir değişiklik yapabilmek için büyük bir siyasî gayret sarf etmektedir. Bu itibarla 
ekicilerimiz daha çok üstün kaliteli tütün yetiştirmek mecburiyetindedir. Eskiden 
rakiplerimiz bu kadar çok değildi. Amerika, Avrupa çeşnisi tütüne alışkın değildi. 
Bugün bu iki faktör karşımızda rakibolarak durmaktadır. Bu itibarla eskisinden 
çok daha iyi tütün yetiştirmek zorundayız. Mamafih Hükümetiniz gerek U. S. A. 
gerekse NATO nezdinde tütünlerimizin ihracı için teşebbüse geçmiş bulunmaktadır, 
öyle iknidediyorum ki, tütünlerimizi elimizden çıkaracağız. Bir de talihli bir hâdise 
olarak arz edeyim, pronespero denilen bir tütün hastalığı Avrupa’da yetişen tütünler 
üzerinde büyük tahribat yapmıştır. Böyle bir hastalık temenni edilmez ama, bizim 
için faydalı olacağını tahmin ediyorum… Efendim, sigara ihracetmek yani bir başka 
memlekete ithal etmek son derecede güç bir mevzudur. Sigara inhisara tâbi bir 
metadır. Yahut çok yüksek vergiye tâbidir; veyahut da imtiyaza tabidir; bu itibarla 
sigara ihracetmek müşküldür. Bilhassa sayın raportörün raporunda temas ettiği gibi 
bugün, çok eski fabrikaların imal ettiği sigaralar yanında Avrupa piyasalarına, plase 
edebilmek de mümkün değildir. Amerika tipi sigara imal etmek, deniyor. Bizim 
kendimize göre hususiyetlerimiz vardır. Amerikan Virjinya tipi tütün yetiştirip, 
ziraatinii yapmadan bugün için böyle bir fikir üzerinde durmuyoruz. Fakat Virjinya 
tütününü bâzı mıntakalarda yetiştirip Avrupa’ya ihracı mümkün mü, değil mi; bu 
mesele üzerinde çalışıyoruz. 

İNAN İSMAİL — Efendim, bir sual soracağım. Gayrimamul olarak, işlenmeden 
tütün ihracedilmesi mümkün olmuyor mu? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AŞKIN FETHİ — Efendim, biliyorsunuz Türk 
tütünleri Türkiye’de imal edilip mamul bir hale getirildikten sonra ihracedilmektedir. 
Zaten başka türlü de ihracat yapılmamaktadır. Bu arada arkadaşımızın sorduğu 
suale geçiyorum. Arkadaşımız mamul hale gelmeden ihracedilen tütünlerimiz var 
mı, diye sordular. Vardır arkadaşlar, miktarı çok az olan Taşova tütünleri işlenmeye 
ihtiyaç göstermez. Bu tütünler oldukları gibi ihracedilir. Biliyorsunuz işlenecek 
olursa işletme masrafı da girdiğinde tütünün maliyetini yükseltmektedir.” Diyerek 
konuşmasını bitirdi.

Daha sonra Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin fasıllarına geçildi.
Lira Birinci kısım - ödenek ve benzeri özlük haklar 101 Bakan ödeneği 12 000 

İkinci kısım - Personel / giderleri I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 23 354 453 
202 Ücretler 2 139 800 203 Merkez geçici hizmetliler ücreti 96 000 — 403 — B. 
206 207 209 210 212 214 218 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 403 406 
407 410 412 S : 6 II - Başka haklar 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 
zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fırasiyle 34, 
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38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 1 
Temsil tahsisatı 4367, 6706, 6811 ve 7046 sayılı kanunlar gereğince verilecek er 
tayını 1 6535 sayılı Kanuna kasa tazminatı 1615 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
yemeklik bedeli Üçüncü kısım - Yönetim giderleri Merkez daireleri büro giderleri 
Vilâyetler büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri Vilâyetler kira bedeli Giyecekler Harcırahlar 1 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve iharcırahları Taşıtlar giderleri Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri Temsil giderleri Haber alma giderleri Muhasebe Umumiye Kanununun 
48 inci maddesini ilgilendiren giderler Giyecek ve teçhizat giderleri 1 Gümrük 
kapılarında ve deniz motorlarında vazife görenlere 25.2.1961 Lira B. 777 50 500 
637 915 4 209 549 800 135 000 530 000 350 000 350 000 110 000 300 000 317 
801 155 000 683 000 7 500 25 000 101 300 030 000 414 417 418 423 450 4-5.1. 
452 453 10 000 476 478 76 765 10 000 O : 3 yapılacak ilk yardım için alınacak 
tıbbi ecza ve malzemeler Taşıma giderleri Kaçakçılarla, çarpışma neticesinde ölen 
muhafaza memurları ve deniz mütahdemlerinin teçhiz, tekfin ve kapir yapma 
giderleri Gümrük hizmetleri giderleri Para gönderme giderleri Üniversite ve yüksek 
okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar Yayın masrafları Staj masrafları 
Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve giderleri Kurs 
masrafları Tarife Kanununun izafrııamesi ve eşya fihristinin hazırlanmasında bilir 
kişi sıfatı ile çalıştırılacaklara verilecek ücretlerle metinlerin teksir ve bastırılması 
için lüzumlu kâğıt, ve sair giderleri Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçları 502 
Eski yıllar borçları Altıncı kısım - Yardımlar 653 Gümrük Memur ve Müstahdemleri 
Yardımlaşma Cemiyetine (Memur ve mütahdemlerin öğle yemeklerine yardımda 
kullanılmak üzere) Yatırımlar T - Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 711 
Makina, alet ve malzemelerin onarımı 751 lira 7 000 70 000 2 000 80 000 100 000 
101 250 60 000 68 816 200 000 292 400 50 000 20 000 21 000 50 000 ... .250 000 
8 000 II - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Satınalınacak makina, alet ve 
malzemeler 250 000 i

BAŞKAN - Gümrük ve Tekel Bakanlığının fasılları okundu. Bütçenin tümünü 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. Yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Bütçesi kabul edilmiştir. 25.2.1961 kabul  1961 0 : â B. 307 Harcırahlar 308 4598 
sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları lirra 1 901 500 
505 000 Tekel Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasarısını okuyoruz. Tekel 
Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe Kanunu MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı yatırımları dışında kalan giderleri için bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 54 058 000 lira ve yatırım giderleri için de bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 118 561 000 lira ödenek verilmiştir. B. 202 203 204 206 
207 209 210 218 301 302 304 305 306 A/l - CETVELİ İkinci ikisini - Personel 
giderleri T - Ücretler Memur ve hizmetliler ücreti 41 Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara, yardımcı personelin ücreti 4178 ve 4598 
sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanun 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 4 Temsil 
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tahsisatı 4896 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı Üçüncü kısım - 
Yönetim giderleri Merkez büro masrafları Vilâyetler büro giderleri Posta, telgraf 
ve telefon ücret ve giderleri Kira bedeli Giyecekler lira 201 000 95 000 35 175 
805 000 1 500 792 042 4 200 720 000 111 501 575 000 605 000 330 000 490 000 
403 407 417 419 420 421 446 447 450 452 453 459 476 501 502 505 602 605 653 
Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil giderleri 15 000 Muıhasebei Umumiye 
Kanununun 48 inci maddesini ilgilendiren giderler 108 500 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler 25 000 Mahkeme giderleri 80 
000 Tecrübe, ıslah ve mücadele giderleri 605 001 Kaçağı takip ve önleme giderleri 
220 000 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı 16 
500 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil müdafaa fonu karşılığı 
1.72 130 Burs giderleri 49 450 Staj giderleri 21 000 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 40 500 Spor giderleri 7 500 Kurs giderleri 102 500 Beşinci 
kısım - Borçlar Geçen yıl borçları 35 000 Eski yıllar borçları 28 000 Hükme bağlı 
borçlar 200 000 Altıncı kısım - Yardımlar İşçi kurul ve sendikalarına yardım 40 000 
4250 sayılı İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanunu gereğince yapılacak ödemeler 
1 Tekel Genel Müdürlüğü Mensupları Yardım Cemiyetine (Memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere) - 120 000 4 0 6 - B : 6 25.2. A/2  
CETVELİ  B. Lira Yatırımlar I - Onarmalar 701 Yapı onarımı 725 000 II - Satın  
alma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 735 Bina satın alma ve yaptırma 9 295 000 736 
5113, 6476 ve 7425 sayılı kanunlar gereğince satın alınacak  veya yaptırılacak tütün 
bakımı ve işleme atelye ve ambarları 7 100 000 741 4898 ve 7200 sayılı kanunlar 
gereğince yeniden yaptırılacak fabrika imal ve doldurma evleriyle mevcutlerinin 
genişletilmesi masrafları 22 500 000 751 Satınalınacak makina, alet ve vasıtaları ve 
bunları koruma giderleri 26.261 000 752 Satınalınacak taşıtlar ve bunların komple 
motorları 680 000 761 Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler 
ve bunların genişletilme ve sınırlandırma giderleri 2 000 000 773 7424 sayılı Kanun 
gereğince mütedavil sermayeye ilâve olunacak ödenek 50 000 000 (Birinci madde 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 110 468 740 lira 
olarak tahmin edilmiştir. B - CETVELİ (İkinci madde okundu). 

BAŞKAN — İkinci maddeyi cetveli ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 3. — 26.5.1927 tarih ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 uncu maddesi gereğince : A) Gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cetveli, B) Gelecek 
yıllara geçici taahhütlere girişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cetveli bu 
kanuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza, sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 30.6.1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince 
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muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu 
tasarısı ile teşriî organa sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. MADDE 5. — 25.3.1957 tarih ve 6939 sayı - ll Kanuna bağlı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1961 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

BAŞKAN — Beşinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki 
ödenek üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödenekten; - 1928 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 üncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar 1961 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 -6 ncı kısım bölümleriyle yatırım bölümleri bakiyelerinden eski yıllar borçları 
bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 8. — 
Tekel gelirlerinin özel hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1961 bütçe yılında da 
devam olunur. — 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 9. — 
Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı iş yerlerinde çalıştırılan işçilere, hizmetlilere 
(bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâhil) masrafları döner sermayeden ödenmek 
üzere çalıştıkları günlerde günde bir kap yemek ve ekmek veya (işçi adedi pişirme 
masrafını karşılayamıyacak kadar az olan yerlerde çalışan) işçilere, heyet raporiyle 
perhiz yapmaları ical beden veya yemek zamanı vazifeten dışarıda bulunan işçilere 
yemek ve ekmek bedelinin tekabül ettiği miktar yemek bedeli verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 
10. — Bu kanun 1 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 11. — Bu 
kanunu Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür.

Daha sonra Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi oylandı ve kabul edildi.
11- TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ75

Tarım Bakanlığı ile Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü, Orman Umum 
Müdürlüğü ve Devlet Meteoroloji Umum Müdürlüğü bütçelerinin tümü üzerindeki 
müzakerelere başlandı.

75  T. C. KURUCU MECLİS TUTANAK DERGİSİ Yedirici Birleşim 26 . 2 .1961) s. 433-463.
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Kurucu Meclis üyesi Emin Soysal söz alarak,  “Muhterem arkadaşlar; ziraat 
sahasında feragatle çalışan kıymetli ziraatçilerimizi saygıyle ve sevgiyle 
selâmladıktan sonra sözlerime başlıyacağım. Bilhassa ziraatçiler dediğim zaman 
hepsi dâhildir. Bu arada ormancıları da zikretmek zaruretini duyuyorum. On sene 
müddetle ormanların tahribine karşı fedakârane ve feragatle çalışan ve mücadele 
eden ormancıların bu mücadeleleri hakikaten takdire değer. Onların bu mücadele ve 
çalışmalarını burada ayrıca zikretmeye vaktimiz müsait değildir. Burada hepsini 
saygıyle anmakla yetineceğim. Benim ziraat sahasında temennilerim vardır; benim 
bu temennilerimden birisi şudur; Ege Denizi kıyılarından başlayıp Fırat havzasına 
kadar  Akdeniz sathı maili üzerinde uzayan yabani zeytinlerin işlenmesi ve buralarda 
kurulması lâzım gelen zeytinlikler üzerinde bakanlığın sistematik şekilde çalışmasını 
istemektedir. Bu milyarlar değerinde kıymetlendirilecek olan serveti bakanlığımızın 
yeni bir metotla ele alması hakikaten memleketimize muazzam gelir getirecektir. Bu  
hem memleketimizin yağ ihtiyacını karşılıyacak, hem de döviz sağlanacaktır. Bu 
bakımdan, bu alandaki delicelerin ıslahı ve zeytinlikler kurulması hayati bir konudur. 
Ayrıca bu bölgede, hinterlandda bir istasyon kurulması da temenni edilir. Bir de, 
sakıt iktidar zamanında Kilis’te, bir ormansız yerde, orman bölge başmüdürlüğüne 
ait binalar yapılmıştır. Oraya gittim gezdim. Burada  milyonlar harcanmıştır. Ama bu 
binaların hepsi  boştur. Tarım Bakanlığının burada bir tarım kolleji mi olur, ne olursa 
bir okul kurmasını temenni ederim. Muhterem arkadaşlarım; 3 ncü temennim şudur: 
Bizim hayvancılığımız geridir. Hayvancılığın gelişmesi için de tedbirler vardır. 
Alınması gereken, alınacak tedbirler vardır. Bu tedbirlerin başında köylerimizin ağıl 
ve ahır meselesinin ele  alınması da gerekir. Hayvanlarımızın bilhassa kış aylarında 
son derece iptidai ağıl ve ahırlarda öldükleri cılız kaldıkları görülmektedir. Bu 
bakımdan, Tarım Bakanlığının bu işi de ele alması yerinde olur.  Dördüncü mesele, 
küçük sulama işi. Biz  ekseriyetle en iyi işi, peşin yapılacak işleri ihmal ederiz. 
Köylerimizde, köylerin hemen yakınındaki vadilerde, derelerde küçük barajlar  
yapılması suretiyle küçük sulama, hususunda  çalışmalar yapılabilir. Emin olun, bu 
küçük  sulama çalışmaları, çok zaman, milyonlar sarfiyle yapılmakta olan barajlardan 
daha çok, sulama meselesinde faydalı olurlar. Topraktan, yer yer akarsu boylarına 
yapılacak bu böğetler, topraklarımıza asıl ihtiyacı olan suyu  ulaştırmış olur. Bir 
böğet köyü tanırım. Asırlarca önce, basit usullerle yapılmış. Hâlâ yıkıntısı durur. 
Ama, biz onu onarmamışız. Akarsu boylarındada birçok köylerimiz kuraklık 
yüzünden sıkıntıya düşerler de, imkânları ile, bahsettiğim  böğete benzer bir böğet 
yapmayı düşünmezler.  Küçük sulama işlerinin hayatî olduğunu sizlere daha iyi arz 
edebilmek için bu misalleri veriyorum. Küçük sulama işlerini halledersek, istihsalimiz 
son derece artar arkadaşlar .Köy kalkınmasında hayati önemi vardır, bu sulamanın. 
Sayın Tarım Bakanımız ve mesai arkadaşları, elbette bu husus üzerinde 
düşünmüşlerdir. Ben de temennimi hatırlatmakla iktifa ediyorum. Mektepler 
meselesine gelince  sevgili dostlarım, ziraatçiler darılmasınlar, ilkinden üniversitesine 
kadar ziraat sahasında bize hakikî mânada fennî ziraati öğretmek ve köye götürmek 
hususunda eleman yetiştirme usulümüz eksiktir. Biz fennî ziraat usullerini hâlâ köye 
sokamadık. Bir tarihte rahmetli Kadri Bey, Tavukçuluk Enstitüsünün başında idi. 
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Oraya gittim, gördüm. Evvelâ ustabaşiyle görüştüm. Yumurtayı kaça mal ediyorsunuz 
dedim; 2.5 lira dedi. Daha sonra da Kadri Beyle enine boyuna meseleyi görüştüm. 
Dedim ki, bu para senin olsa bu işi yapar mısın? Delimiyim dedi. Bu yolda arkadaşlar, 
hayatî tedbirler almak mecburiyetindeyiz. Amerika’ya gidip gelenler gidiyorlar 
geliyorlar ne öğreniyorlar ve bize ne öğretiyorlar? Ben Kalaba’da oturuyorum; yedi 
senedir oradayım; fakültenin önünden her gün gider gelirim; bir gün profesörlerle 
talebelerin sabahtan akşama kadar tatbikat yaptıklarını görmedim dersem üzülmeyin. 
Ben sadece arzumu ifade etmek istiyorum. Ziraat işi, bilgiyle beraber itiyadı da 
zammun eder. Eli nasırlanmıyan, güneşe danayamıyan kimse ziraatçi sayılmaz. Bu 
bakımdan, bizim bir hatamız var; lise mezunlarını Ziraat Fakültesine alıyoruz. Bu işe 
küçük yaştan başlıyanları, zirai bilgilerle pratik olarak yetişen, yetişmiş olan gençleri 
bu fakülteye alalım ki, toprağı sevsin, hayvanı sevsin, güneşi sevsin, tarlayı sevsin, 
ormanı sevsin ve milleti sevsin. Liseden geliyor, fakülteden çıkıyor, gidiyor Maraş’ta 
oturuyor, kalıyor Ankara’da oturuyor. Sorsanız oturduğu yerden 10 bin ineğimiz var 
der. (Gülüşmeler) Bu iş böyle olmaz, bu şekilde yürümez. Bütün bu elemanları 
gerçek ziraatçi olarak yetiştirmek gerekir. Bunu yapmazsak, bizim işimiz harabattır. 
Böyle demekle beraber, ziraat alanında yetişen gençlerimiz hiç iş yapmıyorlar mı? 
Yapıyorlar, çalışıyorlar. Politikacıların binbir dalaverelerine rağmen, 
milletvekillerinin, valilerin çeşitli taleplerine rağmen işlerini candan çalışarak 
yürüten bu insanlar, hizmetlerine devam eden bu arkadaşlar, fidanlıklar, Devlet 
çiftliklerinde çalışanlar, bu partizanlardan neler çekmişlerdir, neler. Şimdi müsaadeniz 
olursa, size bunlardan bir hikâye anlatacağım. Demokrat Parti iktidara geçtiği zaman, 
ortaya bir havadis attı, dedi ki, ben Devlet Üretme çiftliklerini satacağım. Nereden 
çıktı? Urfa mıntakasında Ceylânpınar’da bir çiftlik vardı. O civarda rey toplıyabilmek 
için halkı kandırmışlar, size bu çiftliği vereceğiz diye. İktidara geçtikten sonra, o 
civarın halkının ileri gelenleri vaitlerini hatırlatmışlar. Artık iş yapılacak. Ziraat 
Bakanını getirecekler, leylek leylek havada, yumurtası tavada, her şey hazır. 
Demokrat mebus, önce Bakanı ikna edecek, oradaki aşirete verdiği sözü tutacak. İş 
kolay değil, halk sıkıştırır bir yandan, memurlar mukavemet eder öbür yandan. İş 
zamanın Reisicumhuruna kadar intikal ediyor. Reisicumhur oraya gelince, çiftliği 
gösterecekler, dağıtma kararı verecekler. Orada müdür olan arkadaş Reisicumhuru 
alıyor, valiyi alıyor; evvelâ vali beye diyor ki,bu çiftlik nasıl dağıtılır, vaktiyle deve 
bile otlamazdı burada, diyor. O da merak etme diyor. Reisicumhuru alıyor, mevsim 
ilkbahar, Mayıs, ekinler büyümüş, Reisicumhur şöyle bir ekinin içinden gidip 
geliyor, dönüyor mebusa; bu çiftlik dağıtılamaz, diyor. İkna ediyor, o çocuk, 
Reisicumhuru. Halbuki dağıtılması istenen o çiftlik bu memleketin kuraklık 
zamanında tohumluğunu veren çiftliktir. Ordunun ihtiyacını karşılıyan bu çiftliktir. 
1928 de 38 vilâyette kuraklık oldu, 140 bin ton tohumluğun kısmı âzamini bu çiftlik 
verdi. Ondan sonra işte bu çiftlik dağıtılması durduruldu. Durdurulmasında burada 
çalışan gençlerin rolü büyüktür. Hâtıra olarak bunları söylüyorum. Şimdi orman 
bizim Cumhuriyetin kurulduğundan bugüne kadar, Atatürk ve İnönü dâhil, bizim 
ormandaki rolümüz ormanı koruyuculuktan ileri gitmedi. Bu iş yalnız bununla 
olmaz. Biz orman yetiştiricilik sahasına bir türlü geçemedik. Rozvelt yaptığı plânla, 
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yaz aylarında üniversite talebelerine bir iki dolar vererek, orman yetiştirmek için 
mmtaka kampları kurarak onları çalıştırdı ve orman yetiştirdi. Amerika milyonlarca 
hektar arazide orman yetiştirmeye böyle muvaffak olmuştur. Biz bu sahaya intikal 
edemedik daha. Şimdi benim ricam; yaz aylarında üniversite talebeleri bir çalışma 
plânına göre hem çalışsınlar, hem de adam olsunlar. Bir diğer mesele olarak, çeşitli 
sahalarda olduğu gibi bu sahada da ordunun iştirakini, yardımını sağlamak konusunda 
mesela, setler, orman setleri, söz konusudur. İşte bu setleri askerler yapar, fidanları 
da talebeler diker. Bu yapılır veya yapılmaz. Fakat benim hatırıma gelen bir husustur. 
Arkadaşlar, şunu da arz edeyim ki, Ticaret Bakanından iki gün evvel öğrendim; 
Amerika’dan Türkiye için buğday yüklü gemiler iki gün evvel geçmiş Cebelitarık’ı. 
Memleketimizin arazisi bu kadar boş duruyor biz hâlâ hayal peşinde koştuk. Gelelim 
Ziraî Gelir Vergisine: Sizlerden, Hükümetten rica ediyorum, tarla vergisinde 
mmtakavî tadilât yapmak, ikinci olarak da söz konusu olan 15 bin lirayı 50 bine 
çıkarmak gerekir. Bundan benim şu veya bu şekilde bir çıkarım, bir düşüncem yok. 
Oy da düşünmüyorum. Bu memleketin köylerini, kasabalarını, şehirlerini besliyen 
ziraattir. Küçük ziraat, büyük ziraat. Memleketimizde arazi çok parçalanmıştır. 
Asırlardır öyle parçalanmış, o mertebede parçalanmıştır ki, içinde makina dönemez 
hale gelmiştir. Şimdi biz aldığımız tedbirlerle topraklarımızı parçalamakta devam 
ediyoruz. Bu yola devam edersek, memlekette mahsul üçte bire düşer. Bugün 
Cebelitarık’tan buğday yüklü beş vapur geçti, geliyor. Yarın 10 vapur geçirmeye 
mecbur oluruz. Atatürk devrinde, İnönü devrinde, sakıt iktidar devrinde ziraî 
mevzular uzun boylu münakaşa edildi. Enine boyuna her şey düşünüldü. 8 milyar 
liralık bütçe içinde 200 milyon lira ayırmışız, ziraate. Sonra vergileri biliyorsunuz, 
yeni zamları. Ziraati ürkütmiyelim, geliştirmek için değil ürkütmek, bütün 
kuvvetimizle işe sarılalım. Aksi takdirde aç kalırız. Diyorlar ki, ziraat devri geçti. 
Sanayie geçelim. Endüstriyel ziraat, makinalı ziraat, toknik ziraat, öğretici ziraat, 
bunlara aklım erer. Ama, bu memlekette ziraati bir yana bırakıp, sanayie gidemeyiz, 
bu yol çıkmaz yoldur. Üretimi artırmak için en iyi yolları seçmeliyiz, fennî ziraate 
gitmeliyiz.  Arazimizi parçalıyacak olursak verim düşer. Büyük çiftlikler kurmalıyız. 
Tedbirlerimizi arazinin bütünlüğünü koruyacak şekilde almalıyız.  Bunu bilhassa 
rica edeceğim. Şimdi arkadaşlar, diyeceksiniz ki, Emin Soysal, sen ziraatçi misin, 
maarifçi misin? Ben hem ziraatçiyim, hem de eğitimciyim; bir elimde orak, öbür 
elimde kitap olarak yetiştim ben. (Alkışlar) Sonra şunu arz edeyim, köy mekteplerinin  
tedrisatında  ziraatin mevzu olarak konması işinde, ilk defa ilk mekteplerin müfredat 
programına koyarak ziraat mevzuunun mekteplere girmesine âmil olan naçiz 
vatandaşlarımızdan birisiyim. Bir hatıramı anlatayım size. Bir tarihte bir deneme 
bağı kurduk, altı tane de orta ziraatten mezun ziraatçi vardı. Aşılayın şu çubukları da 
köy çocuklarına gösterin dedim. Hiç biri aşılayamadı. Rahmetli Ali Kana Tarhan’ın 
bir bahçıvanı vardı. O aşıyı yaptı, hocalar ve talebeler de öğrendi. Ne demek 
istediğimi takdir edersiniz. Şimdi gelelim şu gübre meselesine; bu meseleyi halletmek 
lâzım. Bizim vatanımız üç bin seneden beri ekilip biçilen bir vatandır. Tâ büyük Eti 
İmparatorluğu zamanından beri ekilip biçildiği için, topraklarımızın verimi 
azalmıştır. Hayvan gübreleri ve tabiî gübreler de tezek yapılıyor. Toprak da bakımsız 
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kalıyor. Bunu halletmek için evvelâ köylüyü, kasabalıyı mahrukata kavuşturmalısınız. 
Tarlaya gübresini vermek için, diğer taraftan kimyevî gübre temin edeceksiniz. 
Senelerden beri söylenmiştir. Geçen sene de söylendi. Ne ise geçelim eskiyi Bu 
gübre meselesini evvelemirde temin etmek, içeriden mi, dışarıdan mı neredense 
temin etmek gerekir. Bir ekiliyor, iki üç almıyor. Siz, 400 dönümden bu kadar, 500 
dönümden şu kadar dersiniz. Fakat öyle mutlaka vardır ki, bir eker, iki alır, bir eker 
üç dört misli alır. Teksifi ziraat yapmak gerekir. Holânda’da olduğu gibi, 7 dönümde 
dünyanın çiçeği yetiştiriliyor. Biz 500 dönüm ekeriz, senelik buğdayı, unu zor temin 
ediyoruz. Tohumluk da bulunmaz, bu da ayrı. Hepinizi sevgilerle, saygılarla 
selâmlarım.” Dedi.

Ardından Kurucu Meclis üyesi Ömer Sami Coşar söz aldı, “…İşlenmiyen 
toprakları işlenecek hale getirmek, işlenenleri daha verimli yapmak, işliyen kollara 
kudretlerinin en çoğunu kullanmıya elverecek topraklar bulmak, mevcut kolları 
artırmak, vatan topraklarını daha şen daha medenî, daha zengin ve yaşamaya daha 
elverişli bir şekle koymak Hükümetin vazifesidir. Şu okuduğum, 25 sene evvel 
hazırlanmış ilk Toprak Kanununun ilk maddesidir. 25 yıl geçti, biz hâlâ toprak dâvasını 
halledemedik; Neden mi? Çünkü feodal rejimin, derebeyliğin belini kıramadık. 
Bakın arkadaşlar, 25 yıl evvel toprak dâvasını yürütmek istiyenler ki, bunların 
arasında çok Sayın Dr. Şevket Raşit Hatiboğlu da bulunuyordu. Bakın ne diyorlardı 
:Şark vilâyetlerinde geniş köylü yığınlarını esir menzilesine indiren derebeyliği, 
Orta ve Garbi - Anadolu’da ortakçılık, yarıcılık, kesimcilik gibi usullerle köylünün 
alım ve Devlete karşı tediye kabiliyetini kemiren derebeyi azmanı münasebetler baki 
kaldıkça millî inkılâbın hedeflerinden biri olan köylü iktisat kalkınmasının hiçbir 
zaman tahakkuk etmiyeceği aşikârdır. O günden bugüne tahakkuk edememesinin 
işte sebebi; feodal rejime bir son veremedik. Arkadaşlar, 105 sayılı Kanunu tenkid 
ediyorum. Tenkid ediyorum çünkü dâvayı halle kâfi değildir. Bugüne kadar buna 
benzer birkaç mecburî iskân kanunu daha çıkmış; fakat dâva olduğu gibi kalmıştır. 
Varlıksız köylüye dağıtılan toprak, işleme sermayesi yokluğundan tekrar derebeylerin 
eline geçmiştir. Tarım Bakanlığı bir ana program hazırlamalı, buna göre hareket 
edilmelidir. Toprak derebeylerinin mallarının bedeli ödenecek deniliyor. Evvelâ 
mallarını kime satacaksınız? Fakir köylü bunu alabilecek durumda mı sanki? Sonra 
«Ağanın toprağı» dediğini ağanın toprağı mı? Çok iyi bilirsiniz. Sınırlar belirtilirken 
«Sarkan mera» denilir. Geçilir. Bunun hududu yoktur. Devlet malları böylece ağaların 
malları haline sokulmuştur. Bu feodal rejim artıklarının hakikî malları topraklar 
hangileridir? Bunları çok esaslı surette araştırmak, elemek lâzımdır. Devlet kendi 
malı için ağaya para verecek, feodal rejimin bu dâvalarını iktisaden kuvvetli tutmak 
için çalışacak; olmaz böyle şey. 105 sayılı Kanun eksiktir. Devlet araya girmeli, 
derebeylerinin mallarını almalıdır. Maliye Bakanlığının bu yoldaki itirazı bizi 25 
yıl sonra yine şu suali sormaya sevk etmekten başka işe yaramaz. Feodal rejimi 
nasıl edip de kaldıracağız ? Feodal rejim temsilcilerine karşı tedbir alınız. Hemen 
demokrasiden, insan haklarından söz açılıyor. Bu derebeylerin malları iyi para ettiği 
bir zamanda satılsın, bedelleri hemen kendilerine verilsin deniliyor. Yıllarca büyük 
kütleleri esir menzilesine indirerek, marabacı olarak çalıştırarak Devletin meralarına 
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el atarak kurdukları servetten faydalanmaya devam etmeleri isteniyor. Kısacası İnkılâp 
Hükümetinin kendi eliyle feodal rejimin temellerine yeniden iktisadî bir kuvvet aşısı 
yapması talebediliyor. Marabacılıktan kurtulmak istiyen Türk köylüsünün vicdanı 
sızlar arkadaşlar. Unutmıyalım ki, derebeyinin toprakmülki yetinin parçalamak onun 
köylü üzerindeki siyasî ve içtimaî nüfuzunu da tasfiye etmek demektir. Hürriyet için 
mücadele yapmış, inkılâp yapmış olanların vazifesi, bu köylü kütleleri üzerindeki 
baskıyı da, kontrolü da sona erdirmektir. Aksi halde dâva yine olduğu gibi ortada 
kalır. Köylümüze zaman zaman toprak dağıtmak, toprak bayramlan yapmakla bu işin 
içinden çıkılacağını sananlar hayal kurmaktadırlar. Gidilecek yol, Devlet çiftlikleri 
yoludur.” Dedi.

Ardından Kurucu Meclis üyesi Hasan Tez söz alarak kürsüye geldi, “Muhterem 
Başkanım, hemen ifade edeyim ki, sakıt iktidar devrindeki lüzumsuz müdahaleler 
yüzünden böyle konuşmak benim için bir alışkanlık haline geldi. Sizlerin idaresine 
de intibak etmeye çalışacağım. (Gülüşmeler) Muhterem arkadaşlarım, Ziraat 
Bakanlığı bütçesi üzerinde kısa konuşacağım. Ziraat Bakanlığına bağlı Orman 
Umum Müdürlüğünün yapmakta olduğu orman içi köy yolları vardır. Bilhassa 
Karadeniz bölgesinde sakıt Demokrat Parti iktidarının ocak ve bucak başkanlarının 
menfaatleri gözetilmiştir. Bu yollara ayrılan tahsisatlar mahallerine sarf edilmemiştir. 
Çevrenin orman içi köy yollarını 1959 da mensubolduğum teşkilâttan aldığım vazife 
île dolaştım. O zaman gördüm ki, 3 sene evvel başlamış olan yollar ve köprüler 
yerinde sayıyor. Kıymetli İnkılâp Hükümetinin takibedeceği yol, ya bunların 
yapılmasına devamdır ve yahut da yamıyacağım deyip Devlet yollarına devrini ifaie 
etmesi icabeder. Ormanlara gelince odun diye keresteler kesilmektedir, ormanlardan. 
Bunlar çoğu ahvalde zamanında sahte vatan cephesi kumandanları tarafından icra 
edilmiştir. Memleketin bütün ormanları merkeze getirilmiş ve bu kumandanlar 
bunları burada satmışlardır. Ormanlardan bir tek odun kesen orman bakım teşkilâtı 
tarafından cezalandırılırken, sahte vatan cephecilerin kestiği orman mahsulleri de 
derhal müsadere edilmelidir. Orman Umum Müdürlüğü, öğrendiğimize göre İnkılâp 
Hükümetimiz tarafından Orman Vekâleti haline getirilmek isteniyor. Ormanların 
bakımını sağlama bakımından İnkılâp Hükümetimizin yapıcı zihniyeti karşısında 
bu Bakanlığın kurulmasının memlekete faydalı olacağına inanıyorum. Yine Ziraat 
Vekâletinin Devlet Üretme Çiftilkleri var. Meselâ bunlardan biri Polatlı’dadır. Burada 
misafirhaneler yapılmıştır. Bu misafirhanelerde cennet odası diye bir kısma rasladım.
Cennet odası nedir? Burada kimler kalıyor, yatıyor dedim. Cennet neresi, cehennem 
neresi? Arkadaşlar, cennet odasında Demokrat Parti kodamanları kalıyorlar. Bu 
kodamanlara arabalarla tavuklar, sütler, etler gidiyor. Sayın Bakandan rica ediyorum; 
bu fakir milletin kesesinden bu şekilde yiyip içen kimseler hakkında ne muamele 
yapılmıştır? Bunlar hâlâ yerlerinde bulunuyorlar, oturuyorlar mı? Arkadaşlar, 
inkılâbın tam yerleştirilmesi için bu gibi kimselerin iş başından, yerlerinden alınması 
gerekir. Bu hususu Sayın Vekilin sâğlıyacaklarına emin olarak, hepinizi selâmlarım. 
Aynı zamanda Kurucu Meclisin başarılarının bütün milletin, memleketin başarıları 
olduğunu kabul ederek, sözlerimi burada kesmek istiyorum.” Dedi.
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 Daha sonra Zeki Baltacıoğlu söz alarak,  “Pek muhterem arkadaşlarım. 
Senelerden beri münakaşa mevzuu olan, çok mühim, hayatî bir dert olan orman 
mevzuu üzerinde beş dakikalık bir zaman içinde fazla bir şey söylenemez. 
Konuşmamı, birtakım ana mevzuları arz etmek suretiyle tamamlıyacağım. Gerek 
Cumhuriyetten önce ve gerekse Cumhuriyetten sonra, büyük gayretlerle, büyük 
masraflarla orman dâvasında çalışmalar yapılmıştır. Büyük gayretlere ve emeklere 
rağmen orman konusunda muvaffak olunabilmiş midir? Cevap. Büyük bir hayırdır. 
Orman dâvasının üç temel prensibi vardır: Orman koruma, 2. Ormandan istifade, 3. 
Orman varlığını geliştirme ve ıslah etme. Bu prensiplerden ormanı koruma vazifesi, 
görevi; orman için hayatî ehemmiyeti haiz bir meseledir. Bugün ormanı koruma 
üzerine yapılan çalışmaların neticesine bakacak olursak, muvaffakiyetten çok uzak 
olduğu görülür. Orman koruma prensibinin esaslı bir şekilde ele alınması, orman içi 
ve civarı köylerinin menfaatlerini de korumak suretiyle, bu meselenin halledilmesi 
lâzımdır. Orman içinde ve yanında 9 milyon vatandaşımız yaşamaktadır. Orman 
içi ve çevresi köylerinin adedi 20 bini aşmaktadır. Türkiye’nin nüfusunun üçte biri 
orman içinde veya çevresinde yaşamaktadır. Orman köylüsünün ecdadı ormanı kendi 
öz malı gibi tasarruf edegelmiştir. Çocukları da aynı telâkki içindedir. Orman içinde 
ve orman kenarında kıraç topraklarda yaşamak için mücadele eden bu insanların 
haşin tabiat mücadelesine orman teşkilâtı ile de mücadele ilâve edilmektedir. Esasen 
yaptıkları ziraat karınlarını doyurmaya bile kâfi değildir. Verimin azalması nüfusun 
çoğalması onların yeni ziraat usullerini ve sahaları bulmaya sevk etmekte ve bunun 
neticesi olarak yaşamak için yakınlarında olan ve kendi öz malı telâkki ettikleri 
ormandan istifadeye ve tarla açmaya mecbur kalıyorlar. Batıda orman korunması ele 
alındığı zaman ormanda yaşıyanların geçim şartları evvelâ nazarı itibare alınmıştır. 
Bizde ise tamamiyle ters bir durum vardır. Evvelâ orman içinde ve kenarında yaşıyan 
vatandaşlara yasaklar, müeyyideler ve bâzı mecburiyetler yüklenmiştir. Bu şekilde 
devam edilirse yaşamak zorunda olan bu insanlar her şeye rağmen, bütün cezalarına 
rağmen ormana zarar vermekte devam edeceklerdir. Orman dâvasını, böyle cezaların 
artırılmasiyle ve halihazır tatbikatı aynı yolda yürütmekle sağlamak mümkün 
olamıyacaktır kanaatindeyim. Gerçeği görmek, bilmek gerekir. Orman içinde ve 
yakınındaki köylerin kalkınmasını başta ele almak gerekir. Ormancı arkadaşlarımız 
da bahsettiler ki, orman içinde ve yakınında bulunan köylerin % 80 ini olduğu yerde 
de kalkındırmak mümkündür. Bunun için bütçeye çok daha fazla para koymak 
gerekir. Bu yıl bütçesinde 2 milyon lira görüyoruz ki, bu tahsisatın şimdiye kadar 
nasıl kullanıldığı meçhulümüzdür. Ben bir orman bölgesi çocuğu olarak orman 
köylüsünün kalkındırılması yolunda faaliyet görmedim. Ormandan istifade şimdiye 
kadar ormanın takati üstüne çıkılması suretiyle binnetice ormanı tahribe müncer 
olmuş, orman varlığını geliştirme ciddî olarak ele alınmamıştır. Arkadaşlarım, 
dâvayı bitirmeye imkân yok. Tarım Bakanlığının bu dâvayı halledemiyeceğine kaani 
bulunuyorum. Fakat mutlaka bu davanın halli gerektiğine de inanıyorum. Bunun 
için mutlaka Orman Bakanlığının kurulması inancındayım. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım.” Dedi.
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 Ardından Kurucu Meclis üyesi Sırrı Atalay söz aldı,  “Muhterem arkadaşlarım, 
peşin ifade edeyim ki, mâruzâtım kısa, çok kısa ve umumî olacaktır. Tarım işleri 
ile, meslek itibariyle ilgili değilim, bunu ayrıca ifade etmekte fayda görüyorum. 
Tarım meselelerimizin talihsizliğinden olacak ki, konuşan arkadaşlarımızın ekserisi 
meslekten olmıyanlardı. Tarımı meslek edinmiş olan arkadaşlarımızın daha ilmî, 
daha güzel tenkitlerini, ana dâvamızı ele almalarını görmek isterdik, göremedik. 
Muhterem arkadaşlar; 1961 yılı Tarım Bakanlığı bütçesi için elinizde mehaz 
ve açık olarak ifade edecek bir sarahat yoktur. Maliye Bakanının umumî takdim 
konuşmasında 3 - 5 satırla ifade ettiği bu dâva hakkında encümen raporunda 
hiçbir şey göremedik. Bu bakanlığın bütçesinin raportörü olan Sayın F. Çelikbaş, 
bu bütçeye bir rapor dahi eklemek zahmetine katlanmamıştır. Tarım Bakanlığının 
1961 yılı bütçesini böyle meçhuller içinde tetkik ediyoruz, beyanda bulunmaya 
çalışıyoruz. Muhterem arkadaşlar, Türkiye’nin tarım mevzuunu ve tarım bütçesini 
şöyle umumi olarak gözden geçirirsek, görürüz ki, bu memlekette 20 milyon insan 
toprakla, onun verdikleri ile geçinmektedir. Bu nüfusun 10 milyonu faal olarak 
toprak işleri ile meşgul olmaktadırlar. Memleketin Tarım bütçesini canlandırmak, 
Emniyet Müdürlüğü bütçesinden, Jandarma Umum Kumandanlığı bütçesinden daha 
önemli olduğunu anlatmak lâzımdır. Tetkik edersek görürüz ki, bu bütçelerden daha 
az para verilmektedir. Bu memleketin Tarım meselelerine verilen önemin ne nispette 
olduğunu, bu mukayeseden daha beliğ bir şekilde hiçbir şey ifade edemez. Bir 
memleket tasavvur edin ki kaderi ziraattedir. % 80 nüfusu ziraatçidir. Böyle olduğu 
halde onun bütçesi Jandarma Umum Kumandanlığı ve Emniyet Umum Müdürlüğü 
bütçesinden 130 milyon lira daha azdır. Bu şartlar içerisinde bir ziraî meselenin 
halledilmesi elbetteki mevzuabahsolamaz. Bütçe Encümeninde muhterem vekil 
bey iyimserlik ümidi içinde idiler. 27 Mayıstan sonra işlerimizin ehemmiyetle ele 
alındığını söylemişlerdi. Merak ettim. Tetkiklerde bulundum. Gördüm ki, bir tek 
noktada müspet kayda rasgelmek mümkün değildir. Geçen yılların muhasebesi 
yapılıyor ve Ziraat Vekâletinin bütçeleri umum bütçenin % 3,3 nispetinde bir  yer 
tutuyor. Bu sene bu % 4 olmuş. Bu mu müspet olarak ele alınan işler. Bunun dışında 
ben bütçe rakamları içinde fazla bir şey de göremedim. Meselâ bir Amerika ile et 
durumu bakımından bir mukayese yapsak bizde 25 milyon bir nüfus, 70 milyon 
baş hayvan aşağı yukarı insan başına 5 kilo et. Amerika’da bu miktar bizden 20 
- 30 misli fazla. Yine açıkça bilmekteyiz ki, bu memleketin tarımla ilgili birçok 
meseleleri vardır ve bunlar da maalesef ele alınmamaktadır. Bizde hayvanın sıkleti 
100 kiloyu geçmez. İneğin senelik verdiği süt miktarı 500 kiloyu geçmez. Fakat 70 
milyon baş hayvanla iftihar eder durarız. Birçok ıslaha muhtaç taraflar olduğundan 
bahsederiz. Tarım Bakanlığı bütçesine birkaç yüz bin lira koyarız geçeriz. Fakat asıl 
çarenin uzun vadeli bir programla ziraî kalkınmayı sağlıyacak işler olduğunu burada 
tasrih etmek gerekir. Bunun böyle kabul edilmesinin bütün milleti canı gönülden 
sevindirecek bir hareket olduğuna biz de inanalım.  Bunun dışında, rakamlarda artış 
olmakla beraber bunların büyük kısmı özlük haklarıdır. 1950 de % 3,2 olan nispet 
1958 de % 3.1 fakat şimdi bu nispet % 4 e çıkmaktadır. Hemen ifade edeyim ki, bu 
nispetin % 4 e çıkmıştır. Fakat bunun büyük bir kısmı özlük haklarıdır. Toprak, Su 
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İşleri Umum müdürlükleri ilâve edilmiş, kadroları verilmiştir...Bunun dışında uzun 
vadeli, memleketin hakikî ziraat işlerini müspet şekilde ele alacak vaziyette bütçede 
bir şey görememekteyiz. Günlük câri muamelelerin peşine kapılmaktan Ziraat 
Vekâletini kurtarmaya mecburuz. Ancak bunu yaptığımız gün kalkınmamız mümkün 
olacaktır. Hatırlarım, Büyük Millet Meclisinin 11 inci  Devresinde milletvekili olan 
ve aynı zamanda mesleki, ziraat olan Ege Fakültesi Dekanı ifadesinde, Türkiye’nin 
kalkınması kaderi ziraate bağlı değildir. Arkadaşlar bu ifade bir gerçeğin ifadesi değil, 
bir ıstırabın ifadesidir. Bütün bunlardan memleketi kurtarmaya mecburuz, hakikaten 
ziraate vereceğimiz ehemmiyetle mümkün olabileceğine inanıyorum. Vaktinizi fazla 
almamak için mâruzâtımı burada kesiyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Ardından Tarım Bakanlığı Bütçe Komisyonu adına, Komisyon üyesi Fethi 
Çelikbaş söz aldı, “Muhterem arkadaşlarım, Encümenimiz, vaktin darlığı ve raportör 
arkadaşların üzerine aldıkları vazifenin genişliğini düşünerek, raportörleri bir rapor 
hazırlayıp, hazırlatmamada muhtar bıraktığı için; rapor hazırlamak için geçireceğim 
vakiti vekâlet çalışmalarını incelemede geçirmeyi daha uygun gördüğümden bir 
rapor hazırlayamadım. Şimdi encümende vermiş olduğum izahatı, Yüksek Heyetinize 
de önceden vermiş olayım ki benden sonra konuşacak arkadaşlar, kolaylık bulsunlar. 
Muhterem arkadaşlar, Türkiye iktisadî kalkınmasına karar verirken evvelâ 
politikasının hedefini tâyin etmelidir. Ziraat Vekâletinin bütçesini tetkik ettim. Ta 
eski devirlerden kalma otarşik bâzı servisler elyev mevcuttur. Meselâ Türkiye’de 
kavuçuk  araştırması için konmuş bir masraf vardır, ki hâlâ devam edip gider. 
Yıllardır memlekette merinos üzerinde çalışılmıştır. Bütün dünya kitaplarında 
Ankara Keçisi adı ile anılan tiftik mevzuu ise maalesef ihmal edilmiştir. Merinos, dış 
piyasalara nispeten çok pahalı olduğu için millî sanayimiz, dolayısiyle müstehlikimiz 
için ağır bir yüktür. Beynelmilel serbest rekabet sahasında satış imkânı olan Ankara 
Keçisi üzerinde çalışmaya karar vermek lâzımdır. Türkiye, iktisadî politikasında 
stratejik karar vermek durumundadır. Ben şahsan ona kaaniyim ki; Türkiye evvelâ 
stratejik bir iktisat politikası mı, yoksa, beynelmilel piyasada aranan mahsuller 
yetiştirmek ve bunları ihracetmek suretiyle halkının refah seviyesini yükseltmek 
istiyen bir politikamı takibedecektir? Önce buna karar vermek lâzımdır. Bilhassa 
müşterek pazara girme gayreti içinde bulunuyoruz. Bu sırada fona karar vermeye 
kati zaruret vardır. Çünkü müşterek pazara girmeye karar verdiğimiz takdirde, 
önceden hazır olunmazsa neticenin daha aleyhe tecelli etmesi mukadderdir. Bu 
pazara gireceksek kendi imkânlarımızı ona göre tercih, etmek durumundayız. Şimdi 
bu ana hedefler tâyin edildikten sonra da bu hedeflere yönelecek bir reorganizasyona 
ihtiyaç vardır. Ziraat Vekâletinin teşkilâtı fevkalâde geniştir ve bâzı noktalarda 
zaman zaman ilâveler yapılmış, çeşitli kanunlarla yeni teşekküller kurulmuş olduğu 
için tam bir koordinasyon yoktur ve binnetice çalışmak müessiriyetini kaybetmektedir. 
Bu bakımdan, teşkilâtın tevcih edilecek hedeflere göre yenibaştan reorganize 
edilmesi lâzımdır. Bu reorganizasyon içinde Türkiye’nin malî imkânları gözden 
uzak tutmamalıdır. Türkiye’nin malî kaynakları maalesef çok geniş değildir. 
Evvelemirde, Türkiye’nin malî kaynaklarının artırılması hususundaki politikaya 
ehemmiyet verilmelidir. Mukayeselerimizde İngiltere’de şöyledir, İsviçre’de 
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böyledir derler. Bütçe Komisyonu umumî raporunda gösterdiği gibi, millî gelirde 
nüfus başına o memleketlerde ne düşüyor, bizde ne düşüyor, bununda hesaba 
katılması lâzımdır. İşte bu sebeple, Türkiye’nin imkânlarına göre bir reorganizasyon 
düşünülmelidir. Vekâlete fazla tahsisat verilmesinin umumî politika içinde mümkün 
olduğu kanaatini taşımakla beraber tahsisatın mücerret bir mâna taşımadığını, verilen 
tahsisatın iyi kullanıldığı takdirde, tatbikatta müsmir neticeler, vereceğine kaani 
olduğumu da ifade etmek isterim. Reorganizasyon meselesinde Türkiye ne yapmalıdır 
ve millî gelirinin ne miktarını personeli için ayırmalıdır ki, amme hizmeti erinin 
müessiriyetini sağlayabilsin. Belediye bütçelerinde bu hususta rakam vardır. Ama 
Devlet bütçesinde yoktur. İşte reorgan izasyon konusunda da önceden muayyen 
kararlara varmak lâzımdır. Aksi takdirde ne memurun ferahını, ne de âmme 
hizmetlerinin müessiriyetini artırmaya imkân yoktur. Tarım Bakanlığının 
reorganizasyonu içinde, bütün bu meseleler, bir koordinasyon dâhilinde çalışan 
servislerin müessiriyetini artıracak şekilde organize edilmelidir. Bakanlığın 
araştırmada merkeziyetçi, tatbikatta ademî merkeziyetçi bir sistem içinde bîr 
organizasyona kavuşturulması lâzımdır, kanaatindeyim.Nüfusumuz süratle 
artmaktadır. Bendeniz Ziraat Vekâleti bütçesi üzerinde çalışırken müşahede ettim ki 
nüfus artışına muvazi olarak muayyen maddelerde istihsal artışı yoktur.Şu halde 
Türkiye evvelâ artan nüfusunun ihtiyacına muvazi olarak istihsalini artırmalıdır. 
Fakat, ihtiyaçlarda süratle genişlemekte ve insanlar muayyen şeyleri istihlâk ettikten 
sonra, bundan vazgeçemez hale gelmektedirler. İşte nüfumuzun artışı, ihtiyaçların 
çoğalması hususunda Türkiye kalkınmak için bir sıçrama tahtası bulmalıdır. Benim 
kanaatime göre Türkiye’de iktisadî kalkınmanın sıçrama tahtasını ziraî sahada 
bulmaya mecburuz. Ziraî saha derken bunu sanayi dış nda da mütalâa etmiyorum. 
Çünkü ziraatta kendi bünyesi içinde sanayileşmektedir… Meselâ tavuk mevzuu : 
Arkadaşlar tavuk yetiştirmek mevzuunda bugün seri halinde istihsale girişilmiştir. 
30 000, 40 000 adedlik makinalarla civciv çıkarılmakta ve iki üç ay sonunda 1 
kilodan fazla ağırlığı olan tavuklar yetiştirilmektedir. Bugün tavukçuluk sanayindeki 
yığın istihsal haline gelmiştir. Bu bakımdan ziraatçi olmak, sanayici olmak gibi bir 
konu yoktur. Artık bunlar modern iktisadî hayatta ziraat ve sanayi beraber 
yürümektedir. İşte bu sebeble zamanı geçmiş bir mevzuu müzakere etmekte fayda 
görmiyerek Türkiye’nin kalkınmasında ziraatin bir sıçrama tahtası vazifesini 
görebileceği kanaatine vararak bu hususu ortaya koymak istiyorum. Nasıl Devlet 
Plânlama Dairesi bir priyorite tesbit ederek şunu mu yapalım, bunu mu yapalım, şu 
iş geri kalsın, şundan vazgeçelim diye bir çalışma usulüne başvuruyorsa sanayi 
politikasında bâzı priyoriteler tesbit etmek lâzımdır. Neleri ne ölçüde daha evvel 
yapalım ki, mümkün olduğu kadar erken netice alalım. Benim düşünceme göre 
arkadaşlar, Türkiye ziraatinde yığınaklar vücuda getirmek lâzım. Nasıl bir ordu 
taarruza geçerken bir merkezi siklet teşkil ediyorsa, iktisaden geri kalmış 
memleketlerin bulundukları ekonomik vaziyetten daha üstün kademelere geçebilmesi 
için de süratle erken netice alacakları yerlerde yığınaklar yapmaları lüzumuna 
inanıyorum. Takdirle ifade edeyim ki, Ziraat Vekâletinde böyle bâzı yığmaklar 
mevcutur. Meselâ, narenciyede, yaş meyvada ve bunlara benzer mevzularda böyle 
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bir mesaiye geçilmiştir. Kalkınmada ziraat, sıçrama tahtası vazifesini görecektir, 
demiştim. Niçin ziraat sıçrama tahtası vazifesini görecektir? Sebebi basit. Türkiye, 
şahsî kanaatime göre, kendi imkânları ile özlediğimiz hayat standartlarına ulaşma 
imkânına maalesef sahip değildir. Esasen dünyada teknik yardım yapan, kredi 
yardımı yapan beynelmilel müesseseler de kurulmuştur. Ve bugün Türkiye’de bu 
yardımlar dâhilinde pilot merkezler kurulmuştur, arkadaşlar. Köyceğiz’de böyle bir 
pilot bölge vardır. Gemlik’te kurulmakta olan sebze ihracatı pilot istasyonu yine 
bunlardandır. Milletlerarası Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Teşkilâtı, kısaca PAO, 
Antalya’da, Şarkî Akdeniz kalkınma numune bölgesi üzerinde çalışmaktadır. Ve 
nihayet Gönen’de Almanlarla kurulan numune çiftlik bunlardandır. Bunlar İkinci 
Dünya Harbinden sonra ortaya konmuş çalışma metotları dâhilinde yapılan 
çalışmalardır. Bütün bunlar gösteriyor ki, yabancı dostlarımız, müttefiklerimiz - 
Türkiye’nin kalkınması mevzuunda evvelâ ziraatinize bakalım diyorlar. Bakanlıkta 
bir hususu memnuniyetle gördüm. Amerikan, İsrail, İsveç ve Fransa teknik yar- .
dımlarından faydalanmaktadır. İktisaden geri kalmış, memleketlerin kalkınması için 
yeni yeni yardım müesseseleri kurulmuştur. Kurulmakta devam etmektedir. Dünya; 
kaderini tâyinde iktisaden geri kalmış memleketlerin kalkınmasında fayda olmuyor. 
Dostlarımız ve müttefiklerimiz muayyen sahalarda plânlar yapmak tekliflerinde 
bulunduğumuz takdirde, bunların isafına mütemayil ve taraftar bulunuyorlar. 
Bakanlıkta yabancı teknik yardımdan geniş ölçüde istifade yoluna girilmiş olduğunu 
memnuniyetle tesbit ettim. Bu sebeple yüksek heyetiniz önünde bakanlığı tebrik 
edeceğim. Şimdi bu hususları böylece tesbit ettikten sonra, mâlûmolan mevzua’ 
avdet edeceğim. Bu mevzuu ziraatimizde yığınak yapmak işidir. Türkiye’nin bu 
yığınak teşkili işinde hareket noktası pazar tetkiki olmalıdır. Çünkü, modern 
ekonomik istihsal, piyasa için, pazar için yapılmaktadır. Kendi istihsali için yaşıyan 
ev, aile ekonomisi, değil fakat pazar ekonomisi. Ziraat, Bakanlığımız, muayyen 
noktalarda pazar vaziyetini tetkik ederek yığınaklar yapılmalıdır. Diyelim ki, taze 
meyvadan, yaş sebzeden pazar vaziyeti müsait olanlar, hayvan mahsulleri, yağlı 
tohumlar. Bilhassa hayvancılık konusunda büyük imkânların bizi beklemekte olduğu 
kanaatindeyim. Çünkü, Avrupa’nın hiçbir yerinde bizdeki fiyatlar yoktur. Yalnız 
bütün bu mevzularda istihsalimizi gerileten, durduran, hamdolsun Millî Korunma 
Kanunu kalkmış olmakla beraber, ikinci bir tehlike halen mevcuttur. Bâzı narhlar 
belediyelerin yetkisi altındadır. Bir belediyenin veya ilin hudutları içinde bir başka 
vilâyetin ihtiyacına göre kurulmuş olan ziraî işletmeler, hayvancılık işletmeleri 
bulunabilir. Fakat fiyatlar idare etmediği takdirde bunlar ölmeye mahkûmdurlar. 
Bunun için Türkiye’de millî piyasanın zaafa uğramasına sebebiyet verecek bütün 
yetkiler ilgililerin elinden alınmalıdır. Bu olduğu takdirde, Ziraat Vekâletinin 
fevkalâde yetişmiş elemanları vardır. Vekâlet milletimizle iş birliğini genişlettiği 
anda memleketimizde ziraatimizin ve millî iktisadımızın kalkınmasında büyük 
ufuklar, açılacağı kanaatindeyim. Ama iyi bir metot içinde çalışmak şartı ile 
Ziraatimizde mükemmel teknik mektepleri açılmıştır. Fakat masrafları artıyor. 
Mekteplerden elde edilen netice azalıyor. Bakınız bu konuda nereden nereye gelinmiş 
: Ziraat okulları mezunlarının maliyetleri yıldan yıla mütemadiyen artıyor? Sayın 
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Hatiboğlu zamanında teşvik edilmiş ve fazla talebe alınmış, bunun neticesi 1947 de 
215, talebe mezun olmuş. Bu rakam düşe düşe 1959 da 102 ve 1960 ta 98 talebeye 
inmiş. Bir talebenin maliyet fiyatı yükselmeye başlamışsa, talebe gelmiyorsa, okul 
çalışmalarının müessir çalışma olduğu söylenemez. Bunun gibi daha birçok meseleler 
vardır, ki çalışmaların müessiriyeti yönünden mutahcı tahkiktir. Fevkalâde iyi şeyler 
de gördüm. Memnun oldum. Millî Birlik Komitesinin çıkardığı bir kanunun muayyen 
bir hükmünü isabetli bulmaktayım; tereddüdettiğim noktalar da vardır. İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin iş, programlarının teşriî organın bilgisine sunulması keyfiyeti, 
iktisadî Devlet Teşekkülleri çalışmalarının huzurunuza getirilmesi son derece doğru 
ve güzeldir. Memleketi iktisadî harabiye götüren İktisadî Devlet Teşekküllerinin 
enflâsyonist tutumları idi. Çok tenkid edilen Maliye Bakanlığına bu konuda yardımcı 
olmak icabetmektedir. Türkiye’nin malî mevzuatı içerisinde, işlerin icabı olarak, 
umumî muvazene dâhilinde döner sermâye usulüne gidilmiştir. Öyle katma bütçeli 
daireler var ki; katma bütçelerinin tetkiki huzurunuzda cereyan eder, bunların 
bütçelerinden çok daha fazla olan döner sermayeleri burada müzakere olunmaz; 
döner sermayeli idarelerin teşkilâtını siz tetkik etmezsiniz; halbuki katma bütçede 
uzunuzadıya konuşulmuştur. Ama döner sermayesi hakkında sathî bir bilgi dışında 
bilgi sahibi olmazsınız. Türkiye’de döner sermaye ile işliyen müesseseler, işletmeler, 
bunların büyük çapta olanları, döner sermayeleri milyonlara baliğ olanları vardır. 
Bunların da huzurunuzdan geçmesi lâzımdır. Aksi takdirde murakabe tam teessüs 
etmemiş demektir. Misal vereyim : Döner sermaye ile çalışan idarenin, umumî 
muvazeneden yardımdan müstağni olduğu andan itibaren, artık bütçede adı sanı 
kalmıyor, kayboluyor. Bakınız nasıl : 1952 yılında Tarım Bakanlığının döner 
sermayesi şöyle imiş : Sığır yetiştirme 30 bin lira, Merinos yetiştirme 100 bin lira, 
Haralar yetiştirme 2 milyon 806 bin lira. Bugün bunların hiçbirisi bütçede yoktur. 
Halbuki döner sermayesi 1959 sonunda 2 418 616 lira. Tarım Bakanlığı tahsisatı 
bütçede gördüğümüz rakamlardan ibaret değil. Üretme çiftlikleri de var. Onlar da 
tarım alanında mühim çalışmalar yapmaktadırlar. Bu itibarla, tarım işlerine verilen 
para Jandarma Genel Kumandanlığı ile Emniyet Umum Müdürlüğü bütçelerinin 
toplamından azdır. Demekte isabet yoktur. Katma bütçeli zirâat idareleri dışında 
döner sermayesi fazla idareler de vardır. Meselâ : 7 harada 42 milyon 998 bin liralık 
döner sermaye vardır. Bu haralar da ziraat alanında çalışıyorlar arkadaşlar.  
Huzurunuzdan ayrılırken Ziraat Vekâletinin bir mesai tarzını tebrik etmeden 
geçemiyeceğim. Türkiye’de büyük bir dert; Vekâletler arasında, Umum Müdürlükler 
arasında ve hattâ, bir vekaletin umum müdürlükleri arasında koordinasyon 
kifayetsizliğidir. Arkadaşlar; bu umumî hastalık halindedir. Muayyen devrelerde 
toplanmaya kanunen mecbur olan heyetler bu devre dışında, istişare için dahi 
toplanamazlar. Halbuki Ziraat Bakanlığı içinde fevkalâde hayran kaldığım bir örnek 
mesai tarzına şahidoldum. Bu çalışma pamuk işlerinde oluyor. Bu mevzuda 
vekâletlerarası iş birliği yapılıyor. Üniversite ile iş birliği yapılıyor. İş âlemi ile iş 
birliği yapılıyor. Devlet İdaresi, iş âlemi, ilim âlemi yanyana geliyorlar. Müzakere 
ediliyor. Kararlar alınıyor ve pamuk işleri bu kararlara göre yürütülüyor. Bu 
çalışmaların müspet neticeleri alınmış birçok konular halledilmiş, artık pamuk 
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mevzuunda Türkiye kendi fabrikalarına hammadde yetiştirebiliyor. Harice pamuk 
satarak, memlekete her yıl mühim miktarlarda döviz temin ediyor. Memleketimize 
bunun gibi derhal ele alınması lâzımgelen bir konu da tütündür. Tütünlerimiz de 
mühim bir mevzudur.  Aynı mesai tarzını, süratle kavuşturulmalıdır. Yine orman 
mevzuu ve orman mahsullerini kıymetlendirme mevzuu da böyle bir iş birliği ile 
alınıp yürütülmelidir. Çünkü, ormanlarımız, travers bakımından Demiryolları, 
hammaddesi bakımından kâğıt fabrikaları, direk bakımından kömür ve maden 
işletmeleriyle ve sair ihtiyaçlar bakımından ayrı görüşlerle işletiliyor. Bütün bunlar 
kül halinde ele alınmalıdır. Benim kanaatime göre, pamukta olduğu gibi bir iş birliği 
mesaisi yaptığımız takdirde birçok müşküllerimizin halli mümkün olacaktır. Orman 
mahsullerinin değerlendirilmesi yolundaki mesaiye bir aralık başlanmıştı. Bilâhara 
terk edilmiştir. Mâruzâtım burada bitiyor. Arkadaşlardan daha başka mevzularda 
bilgi istiyenler olursa, sözcü sıfatiyle Tarım Bakanlığı hizmetlerini etraflı tetkika 
çalışmış ve bu yüzden bütçe raporunu yazamamış bir arkadaşınız sıfatiyle, etraflı 
izahat vermeye amadeyim. Bir arkadaşımız Tarım Bakanlığı içindeki Orman Umum 
Müdürlüğünün bir bakanlık haline gelip gelmemesi mevzuunda durdu. Bu mevzuda 
hüküm verecek bir duruma gelmediğimi komisyonda da arz etmiştim. Bunu burada 
da tekrar etmekle yetineceğim. Teşekkür ederim.” Diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra Kurucu Meclis üyesi Doğukan Suphi söz aldı, “Muhterem 
arkadaşlarım, biz, çiftçilerin, ziraatçıların arasında söylenip gelen bir ata sözü vardır. 
Çiftçinin gönlünü açmışlar, içinden kırk tane gelecek sene çıkmış huzurunuzda 
söz alışınım sebebi; çiftçinin, ziraatçının, gönlünden çıkan bu kırk tane «gelecek 
sene» nin belki birini ortadan kaldırmakta, faydam olur ümididir. Ben, memleket 
iktisadiyatının canlı bir organizma olduğunu, onun bütün unsurlarının, zirafatinin, 
sanayiinin, ticaretinin âmme hizmetlerinin, hulâsa bir millet iktisadiyatındaki, 
her türlü faaliyetinin birbirine bağlı, birbirini tamamlar ve bu «bütün» halinde 
çalışması gerektiği, memleket hayrına olacak neticelerin ancak, ahenkli çalışmaya 
imkân vermekle vücut bulacağına inanmaktayım. Ancak, bu çalışma ahengi iledir 
ki, hepimizin şikâyet ettiği, maddî fakirliğimizin giderilmesi, millî gelirimizin 
yükseltilmesi mümkün olacaktır kanaatindeyim. Bu anlayışı unutmayarak, geçmiş 30 
yılda olduğu gibi, bu yıl da, ziraat işlerinde gerek doğrudan doğruya Tarım Bakanlığı 
ve teşkilâtı bütçesiyle, gerekse dolayısıyle, diğer bakanlıklar bütçelerine konan 
tahsisatın, ziraat işlerimizin, millet iktisadiyatı içindeki önemi ile mütenasip kertede 
olmadığını söylemek isterim. Zira, bir memleketin iktisadî bünyesi onu besliyen 
kanalların vüsati ve bu kanallardan akacak gelirin toplamına göre kıymetlendirilmesi 
bir mütearife olduğu hâlde yurdumuzda şimdiye kadar, millî geliri besliyen kanalların 
en büyüğü, en velûdu olan ziraat camiasına, gereken yardım hak ettiği kadar 
yapılmamıştır, yapılmamaktadır. Bütçe Komisyonu, Plânlama Dairesi ve İstatistik 
Umum Müdürlüğü çalışmalarından aldığım bir iki rakamı müsaadenizle okuyayım:  
Küçücük Danimarka, avuç içi kadar Danimarka, nüfusu bizden az Danimarka, iklim 
şartları ziraat bakımından, memleketimizden elverişsiz Danimarka’nın yıllık, millî 
geliri adam başına 6 741 Türk lirasıdır. Buna karşılık Türkiye’nin aynı yıldaki millî 
geliri ortalaması 1 737 liradır. 153 milyarı bulan Türkiye millî gelirinin 19 milyarını 
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ziraat sektörü vermektedir. Bu 8 milyar liralık bütçemizden, ziraate bu nispette 
para veriyor muyuz? Gerek ziraati ileri, gerekse, sanayii ileri memleketlerde, yani 
millî gelirinin çoğu, sanayiden gelen memleketlerde, millî gelirin  harcanmasında, 
en büyük hisseyi daima ziraatin aldığını rakamlar göstermektedir. Biz henüz bu 
yola girmemiş durumdayız. Dış memleketlere ne satıyoruz, Ticaret Bakanımıza 
sormaya lüzum yok, ilkokul kitaplarında bile yazıyor. Hepsi ziraat mahsulleri. 
Ticaret Bakanlığının bugünkü ziraat ihraç maddelerine dair talep donmuştur. Doğru 
değil, etrafımıza bakalım. Biraz evvel, adını andığımız Danimarka için Avrupa’da 
bu söz söylenir, derler ki, Danimarka, İngilizlerin kahvaltı sofrasıdır. Arkadaşlarım, 
sözlerimin sonunda, sizlerden yeni tahsisat isteyeceğimi sanmamanızı rica ederim. 
Bu yılki bütçemiz umumî hatlariyle bağlanmış huzurunuza gelmiştir. Kuruluşu 
tamamlanmak üzeredir. Ben ileriki, yılların bütçesini yapacaklara, onu tetkik edecek 
komisyonlara sadece bir hatırlatma yapmak istedim. Bu anlayışladır ki, Kurucu Meclis 
huzuruna gelmiş Tarım Bakanlığı ve onunla ilgili diğer bütçeleri yerine, zamanında, 
gereği gibi harcayarak, az olduğunu söylediğim tahsisatı, ifade ettiği maddî varlıktan 
daha büyük, neticelere ulaştırmanın sağlanmasını bu işle vazifeli kişilerin memleket 
ve millet severliğinden beklemekteyim. Arkadaşlarım, muhakkaktır ki, Tarım 
Bakanlığımız bütçesini, huzurunuza getirirken, istediği tahsisatın sırf yerlerini 
göstermekle yetinmemiş, ziraat işlerimizin her birini millet iktisadiyatı içindeki böyle 
ele almış plân ve programa bağlamıştır. Tarım Bakanlığı bütçesinin Meclisimize 
takdiminde öteki bütçelerde gördüğümüz gerekçeleri, göremediğimden, bu hususun, 
yani işlerin plân ve programa bağlanmış olduğunu, Tarım Bakanımızın ağzından 
işitmekle, sevinç duyacağım. Ziraat işlerimizin 30 senelik geçmişi içinde birçok işler 
yapıldığını biliyoruz, ancak bunların millet iktisadiyatı içindeki böyle ve bir bütün 
olarak ele alındığını, pek hatırlamıyoruz. Ziraat işlerimizin muvaffakiyet derecesi, 
onun bütün meselelerinin toptan ele alınması ve önemlerine göre derecelendirilerek 
yürütülmesi iktiza eder. Bugün Türkiye’mizde, ziraatin kuvvetlendirilmesi, 
nıakinalaştırılması, gübrelendi… Tarım Bakanlığı, çalışmalariyle, haşır neşir olması 
icabeden birçok teşekküller, hep, başka bakanlıklara dağıtılmıştır. Hububat, nakliyat, 
afyon alımı işleriyle alâkalı Toprak Mahsulleri Ofisi Ticaret Bakanlığının sevk ve 
idaresindedir.  Çay, tütün, İnhisarlar Genel Müdürlüğüne  bağlıdır. Üzüm, fındık, 
incir, zeytin yağı kooperatifleriyle de Ticaret Bakanlığında, Ziraat münavebesindeki, 
rolü, memleket iktisadiyatındaki çok taraflı tesiriyle önemli bir bitki olan pancar 
ziraatinin âkibetini, Sanayi Bakanlığına bağlı Şeker Fabirkaları Anonim Şirketine 
terk etmişiz. Devlet Su İşleri baraj yapar, sulama kanalları meydanda yoktur. 
Ziraatimizi düşünmez. Halbuki, sulama etüdleri, sulama tesisleri, en geç baraj 
inşaatiyle beraber başlamalıdır. İki misalcik daha vereyim. İşte traktör fabrikası; 
işte gübre fabrikalarımız ve onların, hali. Yine, bütün bu teşekküllerin tek sevk ve 
idarede, toplanmasının, sıkı ve ahenkli bir iş birliği kuruşunun, gerçeği ortadadır. 
Arkadaşlarım; Bütçe Komisyonunca, bir gerekçe hazırlanmasına bile lüzum 
görülmiyen ziraatimizin, bu ihmali hak ettiğini sanmamaktayız. Bize kalırsa, bunun 
tek sebebi, bugüne kadar olduğu gibi, ziraat işlerinin, ziraatçi olmıyan kişilerce 
ele alınıp yürütülmesinin moda olmasıdır kanaatindeyiz. Tarım Bakanından rica 
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ediyorum. Herkesin karıştığı, herkesin dilediği gibi tasarruf ettirdiği işlerimize 
sahip çıkmasının zamanı çoktan gelmiştir. Ziraat işlerimizi sorumsuz görüş ve sevk 
edişlerden kurtarması şerefinin Tarım Bakanımıza nasibolmasını temenni ediyorum. 
Zira bâzılarının sandığı gibi, memleket iktisadiyatının cılız, zayıf olmasının gerçek 
sebebi, onun ziraate dayanmış olması değil, aksine, kendisine lâyık olanı vermemiz 
işlerini yetkili ellere tevdi etmemiş olmamızdadır. Ziraat işlerimizi; hayvancılığı ile, 
ziraat sanatları ile, toprağiyle, sermayesiyle, kredisiyle, insan güciyle ziraatimizi 
ileriyi de kapsayan bir plân ve program içinde istikamet verecek, kabiliyetli, 
becerikli kişileri, huzurunuzda selâmlarım. Arkadaşlarım. Sözümü başladığım gibi, 
bir çiftçi deyimiyle bitirmeme izinlerinizi dilerim. Çiftçi tarlasına tohum atarken, 
şöyle dermiş, biri kışa, biri kuşa, biri taşa. Tarım Bakanlığının alacağı tedbirlerle, 
vereceğiniz tahsisatı yerinde harcamasiyle, eğer, taşa ve kuşa giden mahsulü de, 
harmana ekletirsek, ancak vazifesini o zaman yapmış olacağına inanmasını temenni 
ederim.” Dedi.

Ardından Kurucu Meclis üyesi İsmail Selçuk Çakıroğlu söz aldı, “Muhterem 
arkadaşlarım; Türkiye’de ziraî faaliyetin hedefi ucuz ve bol istihsaldir. Türkiye’de 
ziraî mahsullerin tediye muvazenesindeki önemi aşikârdır. Biz bu bütçe ile bu 
hedefe nasıl varabiliriz? Bendeniz bu hedefe varabilmek için bu bütçeyi kifayetsiz 
bulmaktayım. Bütçenin bâzı iyi tarafları vardır. Şimdiye kadar ihmal edilen yatırım 
kısmının tahsisatı nispeten artırılmış ve miktarı % 1,5 iken bu % 5 e çıkarılmıştır. 
Muhterem arkadaşlar, Türkiye ziraati 1953 senesine kadar kâzip bir yolda 
ilerlemiştir. Türkiye İkinci Cihan Harbi içinde istihsal gücünü artırarak bilhassa 
Kore Harbinin devamı sırasında zaman zaman fiyat politikasından faydalanılarak 
mahsulünün monopollüğünden istifade ederek tediye muvazenesi lehine bir gelişme 
elde etmiştir. Ekstansif vadide meraların sürülmesiyle netice alınmıştır. Böylece bir 
gelişme kurulmuştur. Avrupadaki diğer memleketler, kendilerini topladıktan sonra 
Türkiye’nin mahsulleri standardizasyondan geçmediği takdirde, pahalı olduğu 
müddetçe diğer memleket mahsullerine rekabet edemeyecek duruma gelecektir. Bu 
kâzip vaziyet 1953 ten sonra Türkiye’de aksi istikamette tesir icra etmiştir. Şimdi bu 
vaziyet karşısında bizim döviz imkânlarımız tamamen baltalanmış, Türkiye ziraati 
güç bir duruma girmiştir. Arkadaşlar, bizimle beraber ve aynı vaziyette olan, iklim 
şartları ve karakterleri birbirine benziyen meselâ Yunanistan’ı ele alacak olursak, 
1953 - 1959 arasındaki Yunanistan’da, insan başına düşen ihracat % 41 nispetinde 
arttığı halde Türkiye’de insan başına düşen ihracat % 23 nispetinde azalmıştır. Şimdi 
arkadaşlar Profesör Bade’in çok güzel söylediği gibi Türkiye ziraatini düzeltmek 
için her sene hektar başına 1 000 dolar kadar bir yatırım yapmak lâzımdır. Türkiye 
ziraati bu bütçe ile büyük işler yapmak zorundadır. Bunların başında büyük 
engenlerin başında Türkiye tabiatının menfi şartları gelir. Bunlar ziraat politikamız 
için birer handikaptır. Toprak erozyonu, orman, mera istikrazsızlığı ile karşı 
karşıya kalınmaktadır. İkincisi; ziraat faaliyetinin devamı için insanlar keçiyi heba 
etmektedir. Arkadaşlar, Türkiye ziraatinde elli dönüme kadar arazisi olan - çünkü 20 
dönüme kadar olanlar büyük kısım içindedir - çiftçi ailesi Türkiye nüfusunun yüzde 
yetmişini bulur. Bunlar, Bütçe Encümeninde de arz ettiğim gibi zahiren müstahsil, 



424

hakikatte müstehlik zümredir. Türkiye’nin ziraî politikasında kalkınabilmesi, Devlet 
politikasında kalkınabilmesi evvelâ bu nüfusun verimli bir şekilde kullanılmasını 
hedef tutmakla olur. İktisatçılar takdir buyururlar ki, memleketlerin yegane güvendiği 
kaynaklarından birisi insan gücü ve potansiyeldir. Bu lâyıkı veçhile kullanılmadığı 
takdirde ziraat dâvası ve diğer dâvalar yarım kalmaya mahkûmdur. Arkadaşlar, bir 
memleketin ziraî nüfusunun rahata kavuşabilmesi arzu edilirse bu nüfusun azalması 
şarttır. Amerika’da nüfusun % 12 si ziraatle iştigal eder. Bu da binnetice Amerika’da 
ziraî istihsali artmıştır. İngiltere’de de böyledir. Sanayie geçen nüfus, ziraat istihsal 
kaynaklarına nazaran artırılmıştır. İkinci bir durum daha karşımıza çıkıyor. Bunlardan 
birisi ekstansif ziraate gitmektir. Bunun başında olan arkadaşlar izah ettiler. Kredi 
meselesi, teknik cihazlarla donatım meselesi. Gübreleme ve saire ön plânda gelir. 
Bendeniz sulama mevzuuna işaret ederken, küçük sulama ile memleketi teçhiz 
etmekle beraber bunları artırmak lâzımgeldiğine inanmaktayım. Çünkü bendenizin 
kanaati odur ki, Türkiye ziraatte istihsalin katî neticesini almak istiyorsa büyük 
sulamalara önem vermek zorundadır. Bu da Devlet eliyle olur. Tarım Bakanlığının 
Su İşleri Müdürlüğü sulamaya ehemmiyet vermelidir. Büyük sulamalarımızın hacmi, 
kapasitesi 100 bin hektar civarına çıkmamıştır. Halbuki İsrail’in sulama kapasitesi 
325 bin hektarı bulmuştur. Vakit müsaidolmadığı için sözümü kesmek zorunda 
kalıyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Nihat Sargınalp söz alarak, “Efendim, ben mühim bir 
memleket dâvasını enine boyuna açmak istiyorum. Bu dâva memleketin hayatî 
bir meselesidir. Bu da toprak erozyonudur. Bunun burada bütün sebeplerini ortaya 
koymak ve çarelerini bulmak için 5 dakika kâfi gelmiyecektir. Bunu başka bir zaman 
huzurunuza getirmek arzusunda olduğum için sözlerime nihayet vereceğim. Yalnız, 
şunu arz edeyim, bu mesele Türkiye’nin birinci derecede bir davasıdır. Mevsim 
erozyon mevsimidir. Arkadaşlar, yaptığımız seyahatlerde derelere ve nehirlere bakın, 
kan renginde akar. Bu sular senede Türkiye topraklarından, nebatat yetiştirmeye 
yarayan topraklardan 442 milyon ton toprak taşımaktadır. Bu hususu daha derinliğine 
olarak ileriki bir zamanda huzurunuza getirerek ara edeceğim. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım.” Dedi

Kurucu Meclis üyesi Mahir Pamukçu söz alarak, “Muhterem arkadaşlarım. 
Ziraat Vekâleti bütçesi görüşülürken, hayvancılığımıza gösterilen, az da olsa, 
ehemmiyetin yeteri kadar olmadığını üzüntü ile kaydettikten sonra; bu memlekette 
hayvancılığın bugünkü iktisadî şartları tahfif edici mahiyette bir potansiyele sahip 
bulunduğunu sözlerime ilâve ediyorum. Muhterem arkadaşlar, memleketimiz bir 
taraftan beslenme dâvası, beslenme sıkıntısı içerisine girerken, diğer taraftan dış 
ticaretimizdeki açığımızı en kısa bir zamanda, önleyici tedbirlerle, kapatma yolunda 
gayret sarf etme zorundadır. Bugün Ziraat Vekâleti içerisinde bir umum müdürlük 
şeklinde sıkışmış bulunan ve bütün hayvancılık işlerini idare eden Veteriner İşleri 
Müdürlüğüne, Ziraat Vekâleti bütçesine ayrılan 343 milyon lira içinde, sadece 
30 milyon olarak verilen bir bütçeyi söylersem, Ziraat Vekâletinin hayvancılık 
konusunda gösterdiği önemi ve bilhassa kendi bünyesi içinde bulunan bir sektöre 
verdiği ehemmiyeti kendiliğinden tebarüz ettirmiş olurum. Bugün bu teşekkül çeşitli 
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yönlerden tehlike içerisine girmiştir. Bir taraftan meralar sürülmekle hayvanlar 
gıdasız bırakılmaktadır. Diğer taraftan narh sistemleri memleket hayvancılığında 
bir gerilemeyi icabettirmektedir. Aynı zamanda Ticaret Vekâleti tarafından zaman 
zaman yem maddelerinin ihracı keyfiyeti de memleket hayvancılığının her gün 
biraz daha gerilemesine sebebolmaktadır. Bundan başka memleketimizde çeşitli 
hayvan hastalıkları ile mücadele, bütçe imkânları nispetinde, azdır. Bundan başka 
köylümüz hayvancılık yönünden gerekli krediye sahibolamamıştır. Görülüyor ki, 
bir taraftan gıdasız bırakılan hayvancılığımız diğer taraftan kredi imkânsızlığı, narh 
sistemi, hayvan yemlerinin zamanla ihracı bu memlekette hayvancılığı engelliyen 
sebeplerin başında gelmektedir. Buna karşılık Tarım Bakanlığı en kısa zamanda 
hayvancılığa yapacağı bir yatırımla memleket hayvancılığını kısa zamanda, 
memleketin muhtacolduğu döviz kaynaklarını temin etmek bakımından gerekli 
tedbirlere başvurması icabederken bütçesine ayırdığı para miktarı % 11 kadardır. Bu 
para ile, 68 milyonu bulan hayvancılığımızı kalkındırmak ve onun  hastalıklariyle 
mücadele etmek ve bu müesseseyi rantabl işletme haline getirmeyi düşünüyorsa, 
bu bir hayalden ibarettir. Bugün koruyucu hekimlik bakımından, hayvan başına 15 
kuruş düştüğünü söylersem, bu rakam Tarım Bakanlığının hayvancılık için ne kadar 
ehemmiyet atfettiği kendiliğinden ortaya çıkmış olur. Bütün bunlar gösteriyor ki, 
Tarım Bakanlığı içerisinde hayvancılık işlerimiz gelişememiştir …” dedi.

Kurucu Meclis üyesi Adnan Ertanık “Muhterem arkadaşlarımı, Tarım 
Bakanlığının bütçesinin tetkikinde  görüyoruz ki, bu yılki bütçe de geçen yıllar 
ki  esas ve temel üzerine inşa edilmiştir. Hükümet bu vekâlet için büyük imkânlar 
sağlamış, geçen  yıla nazaran 100 milyondan fazla maddi imkân  vermiştir. Fakat 
maalesef Ziraat Vekâleti bu parayı nereye yatıracağını, ne yapacağını bize bir  
plân ve program dâhilinde açıklıyamamış, huzurunuza, getirememiştir. Ben bu 
tutumu ile Ziraat Vekâletine yatırım için sağlanan 100 milyonluk imkândan netice 
alınacağı kanaatinde değilim. Çünkü, Bakanın beyanından ve bütçenin  tetkikinden 
istihsali artırıp, millî ekonomiye  yardım edecek bir çalışma görememekteyim.  
Memleketimizde tavukçuluğun geliştirilmesi  denemeleri yapmak için gene 100 bin 
lira bütçeye konmuştur. Bu para ile yapılacak denemelerin bir fayda vermiyeceği 
muhakkaktır. At vebası için getirilmesi lüzumlu aşı için tahsisat çok az konulmuştur. 
Geçenlerde Türkiye’de çıkan bir hastalık da 27 bin at ölmüştür. Millî ekonomimizi 
100 milyon bir zarara sokmuştur. Bu husus üzerinde dikkatle durulmazsa bu sene 
Türkiye’de 60 bin ilâ 70 bin atın daha ölmesi muhakkaktır. Bütçe encümeninde bu 
hususu Vekil Beye arz etmiştim. Vekil Bey her ne kadar bu iş için 500 bin liralık 
bir aşı getirmek suretiyle bu dâvayı hallettiklerini beyan etmişlerse de ben şahsan 
Vekil Beyin verdiği son izahatın kâfi olmadığı kanaatindeyim. Kısa bir müddet sonra 
vekâlet milyonlarca lira kıymetinde aşı getirtmek ihtiyacını hissedecektir. Böylece 
memleket ekonomisi 100 milyonlarca lira zarara uğrıyacaktır. Ziraatte istihsal 
olmadıkça memleket kalkınması olamaz. Yurdunu kalkınması ve bekası istihsalden 
anlaşılır. Nitekim bu seneki bütçemiz de öyle olmuş, Ziraat Vekâleti hayvancılık 
ve hayvancılık mevzuunu bu bütçede de unutmuştur. Halbuki hayvancılığın iktisadi 
sahada büyük rolü vardır. Geçen yıllarda bu Bakanlığın bu sahada hiçbir ciddî 
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çalışması görülmemiştir. Bundan önceki senelerde zirai politikamızdaki tek taraflı 
yanlış tutumun memleketi ne hale düşürdüğünü gördük. Bizzat Tarım Bakanımız 
Sayın Osman Tosun’un da Bütçe Komisyonunda izah ettikleri gibi, zirai politikada 
tutulan yanlış yol memleketimizde 7 milyon hektar meranın sürülmesine sebebolmuş, 
hesapsız, plânsız programsız sürülen ve hububat ziraatine tahsis edilen bu meralar 
hububat ziraatine verilen emekleri, kredileri heba etmiş ve memleketin başına 
erozyon denilen ve yanlış zirai politikanın neticesi olan derdi getirmiştir. Bunlar 
bugüne kadar tutulan zirai politikanın neticesidir. Eğer o yersiz ve bilgisiz tutum 
sonu meralar sürülmese idi ve hububat ziraatine harcanan yüzlerce milyon liradan az 
bir kısmı hayvancılığın gelişmesine harcansa idi, bugün ne Tarım Bakanı karşımıza 
erozyonu önlemek için milyonlarca harcama pahasına teras yapma işini getirirdi, 
ne de hayvan mahsullerinden mütevellit yokluk hissedilir ve Amerika’dan et, süt, 
yağ ve peynir ithal edilirdi. Bütçede salgın ve paraziter hastalıklarla mücadeleye 
ayrılan para miktarları kifayetsizdir. Bu kifatsizlik yüzünden her yıl memleketimizde 
mevcut koyunun % 10 u yalnız paraziter hastalıklardan ölmektedir. Bunun millî 
ekonomiye yüklediği zarar 250 milyon lira civarındadır. Bu kayba, memleketimizde 
kâfi derecede veteriner hekim mevcudolmayışmından ölen hayvan miktarını da 
ilâve edersek, zarar Ziraat Vekâletinin 360 milyonluk bütçesini çok aşar. Bugün 
Şark vilâyetlerimizin büyük bir kısmında, Orta - Anadolu’nun kazalarının büyük 
bir kısmında veteriner hekim yoktur. Çünkü Ziraat Vekâletinin senelerden beri 
hayvancılığa ehemmiyet vermeyişi, bir taraftan bu işe emek ve sermaye yatıran 
vatandaşları, diğer taraftan bu işin yetiştiricisi, ıslahcısı, hastalıklardan koruyucusu 
ve insan gıdası haline getirilişi ile uğraşan meslek müntesiplerini, veteriner hekimleri 
mesleklerinden kaçırmaktadır. Ordunun motorize olmasından dolayı emekliye 
sevk edilen yüzlerce genç askerî veteriner hekim, Umum Müdürlüğün büyük 
ihtiyacı olmasına rağmen vekâletin bu mevzua ehemmiyet vermemesinden, kadro 
yokluğundan, Ziraat Vekâlet teşkilâtına alınmamakta, her biri bir köşede kaderine 
terkedilmiş bulunmaktadır. Bu duruma rağmen maalesef Tarım Bakanı bu duruma 
her hangi bir çare düşünmemekte ve bunun ana hatlarını çizdiği zirai politikamıza 
aksettirmeyi bile düşünmemektedir. Bunun neticesi olarak bir taraftan her yıl Ziraat 
Vekâleti bütçesinin tamamı kıymetinde hayvan ölmekte, diğer taraftan veteriner 
hekimler meslek değiştirmektedirler. Memleketimizi iktisadi yönden kalkındırmak 
ve düzeltmek için hayvancılığa ehemmiyet vermemiz lâzımgelmektedir. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Ethem Serim söz aldı, “Muhterem arkadaşlarım, 
politikamızın en çok karıştığı, bir humma mikrobu gibi bünyeye girdiği, ateşler 
yaptığı, buhranlar tevlidettiği mesele ziraat iliktir. Bu çok güç meseleyi halletmek 
yolunda çalışan ziraatçı arkadaşlarımızı takdirle selâmlar ve  muvaffak olmaları için 
Tanrıdan azim ve enerji, aynı zamanda Eyüp sabrı dilerim. Muhterem arkadaşlarım, 
1950 den sonra ümit ve hayal ufuklarını aşındırmış, bir musiki sesi gibi kulağımıza 
çok güzel sesler geliyordu. Dünyanın üçüncü derecede buğday ihraceden memleketi 
olmuştuk. Muhafazakâr ziraate paydos denmişti. Köylerimizde büyük motor sesleriyle 
işliyen traktörler, ziraatte makinalaştığımızı müjdeliyordu. Artık öküze ve sabana 
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elveda denmişti. Ne yazık ki, bu aldatma ve oyalama uzun sürmedi. Hakikaten acı 
sesi hemen yüzümüzde şakladı. Buğday yetiştirip ihracedecek olan memleketimize 
Amerika’dan yüzlerce ve binlerce ton buğday gelmeye başladı. Bu senelerce devam 
ediyor. Bu kürsüden ziraatçi arkadaşlarımızın ağzından işittik ki, Türkiye nüfusu 
çoğalıyor; bizi besliyemez bir halde. Ziraat meselesinin, ziraat işlerinin problemleri 
o kadar çok ve karışık ki, neresinden başlıyacağımı bilemiyorum. Binbir ümitle 
birçok traktör ithal edilmiştir. Bilgimiz, teknik bilgimizin az olması, traktörlerimizin 
çeşitlerinin çok olması, yedek parçasının bulunmaması yüzünden kısa bir zamanda 
takatten düşmüş ve çürümeye mahkûm olmuştur. İleriki yıllarda milyonlara varan 
borcumuzu nasıl ödiyeceğimizi düşünüyorum. Makinadan ihanet gören çiftçimiz 
kara sabanla öküzün peşine düşmeye mecbur kalmıştır. Ziraat Bankası mevzuuna da 
kısaca temas ederek huzurunuzdan ayrılacağım. Ziraat Bankası ismi üzerinde zirai 
kredi vermek için kurulmuş bir bankadır. Memlekette başka banka şubeleri yoktu. 
Banka şubelerinin her tarafta olmaması dolayısiyle diğer işleri de yapıyordu. Bugün 
diğer bankalar çoğalmıştır. Asıl bünyesine dönmelidir. Biliyorsunuz zirai kredi, 
gelişmemiş bir memlekette, kontrol edilmezse refah yerine felâket doğurur. 1950 
den sonra zirai sektör için verilen krediler başka sahalarda kullanıldığı ve kontrol 
edilemediğinden heder edilmiştir, heba edilmiştir. Vatandaş krediyi aldı ve bu krediyi 
otomobil almakta kullandığı için millî istihsalimiz de bir çökme haline girdi. Millî 
istihsali çökertmek için otomobil aldı, yahut da sentetiyen şeklinde kullandı, yahut 
da evlâdına, kızına ağır masraflar yaptı. Bütün bu paralar da heba oldu gitti. Ziraat 
teşkilâtı ve Ziraat Bankası maalesef bunu kontrol edemedi. Banka müdürlerine rica 
ettik, Banka Müdürleri doğrudur dediler ve durumu merkeze yazdılar. Merkez de, 
siz yalnız parayı verin gerisine karışmayın, dedi, sonu malûm. Netice olarak, bütün 
ümidimizi ziraî istihsale bağlıyarak bu hususta yükselmek istiyoruz. Ziraat Bankası 
tekrar aslî fonksiyonuna dönmelidir. Bu hususları kontrol altına almalıdır. Ziraat 
Bankasının köylere kadar teşkilâtı vardır. Bu kredilerin nereye sarf edildiği, nasıl sarf 
edildiği kontrol edilmesi ve çiftçiye rehberlik yapılmalıdır. Ziraat Bankası evvelce 
Ziraat Vekâletinin emrinde idi. Sakıt Celâl Bayar’ın İktisat Vekilliği zamanında bu 
Banka Ticaret Bakanlığına bağlandı. Ziraat Bankasının rantabl çalışması için asıl 
fonksiyonuna dönmesi lâzımdır, krediyi köylere kadar götüren bu Banka tarafından 
kontrol edilmelidir. Köylüye rehber olarak çalışması şarttır. Bu hususta Sayın 
Bakanın ve mütehassısların fikirlerini öğrenmek istiyorum. Temennim ve mâruzâtım 
bundan ibarettir teşekkür ederim.” Dedi.

 Daha sonra Kurucu Meclis üyesi Rauf Bayındır söz aldı,  “ Muhterem 
arkadaşlarım, akşamki konuşmalar sırasında arkadaşımız Sırrı Atalay bir fikir 
beyan ettiler. Dediler ki, Ziraat Vekâleti bütçesini konuşuyoruz ve memleketin ziraî 
politikasını gözden geçiriyoruz. Ben 6 ncı olarak konuşuyorum. Benden evvel bir 
tek ziraatçi kürsüye çıkıp da memleketin ziraî politikasını deşmedi. Evet hakikaten 
deşmedi. Biraz evvel bir ziraatçi arkadaşımız konuştu. Ben de bu meslekten 
sayılırsam da bu meslek üzerinde çalışmam. Bu 5 dakikalık zaman içerisinde 
bütün ziraî politikayı gözden geçirmeye acaba imkân bulunabilir mi, bulunamaz 
mı, düşüncesiyle bir sıkıntı içerisinde kalmıştır. Şimdi hatırıma şu geliyor, acaba 
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ziraatçi arkadaşlar niçin konuşmuyor da ben konuşuyorum, yahut da onlar memleket 
dâvalarından haberdar değiller mi şeklinde çeşitli şeyler akla gelebilir. Fakat şunu 
arz edeyim ki, ziraatçiler bu memleketin ziraî politikasının ne mevkide olduğunu 
biliyor ve görüyorlar. Size bir iki misal vereceğim, şu Temsilciler Meclisi seçiminde 
muhtelif mesleklerden ve federasyonlardan birçok arkadaşlar seçildi. Benim 
vilâyetimde, ziraat odası teşkilâtı kurulmadığından dolayı temsilciler içerisinde 
bir tek ziraatçıyı temsil eden insan yoktu. Üzerine düştüm, meşgul oldum, vilâyete 
yazdık cevap gelmedi. Ziraat Müdürüne sordum, Vali Bey henüz emir vermedi dedi. 
Bütün vilâyetlerde bu vardır. Belki yıl başından beri bu teşkilâtı kuran iller vardır. 
Onun temsilcisi olarak bu Meclise bir tek aded ziraat teşkilâtının temsilcisi geldi. 
Ben değil, benden evvel konuşan arkadaş. Bu mevzu üzerinde ben biraz fazla meşgul 
oldum, notlar aldım. Bundan evvelki devrede 600 küsur milletvekilini ihtiva eden bir 
Mecliste ziraat tahsili yapmış olanların sayısı 16, veteriner 1 dir; bunu da geçmişin 
adamları tanır, veteriner olarak üzerinde durmak istemezler. Buna mukabil lise 
mezunu 64, ortaokul mezunu 47, hiçbir mesleki olmıyan, hiçbir yeri okumayanların 
sayısı, içerisinde Devlet Başkanı olduğu halde, 12 dir. Bir tane veterinere karşı 
hukukçuların sayısı 200 ü geçer. Şimdi bu Meclis içersine geliyorum, arkadaşlar. Bu 
Meclis içerisinde 6 tane ziraatçi... (imadan ne çıkar sesleri) buraya gelin konuşun 
oradan müdahale etmeye lüzum yoktur. İki tane ormancı, üç tane de veteriner 
vardır. Bu arkadaşlar içerisinde şu ana kadar konuşan kimse çıkmadı. Arkadaşlar, 
bu meseleden ne çıkar diye konuşuluyor. Her işin politikasını yapabilecek insanlar 
o meslekin adamlarıdır. Bakınız maarif sahasında arkadaşlar konuştular, şöyle 
olsun, böyle olsun dediler. Maarifçi hamdolsun sayı itibariyle çoktur. Hukukçular da 
böyledir. Bir dâvanın yürütülmesi için, o dâvanın savunucularının sayısının kıymeti 
vardır. Diğer kısımlara geçmiye imkân bulamadım. Ziraatçılar kendi aralarında 
toplanıyorlar, bu memleketin ziraat politikasını organize edebilmek için, ihtiyaçları 
tesbit etmek için 2 000 tane ziraatçıya ihtiyaç vardır. Bugün içerden ve dışardan 
yetiştirmek suretiyle temin etmiş olsak, memleketin tarım politikası bir istikamet 
almadıktan sonra, tarım politikası yalnız toprak rejimi veyahut da toprak meselesi 
şeklinde değil, memlekette umumi mânada bir tarım politikası tesbit edilmedikten 
sonra biz ne konuşursak, hangi dâva üzerinde düşünsek alacağımız netice bundan 
başka türlü olmaz. Bu vazife bütün memleket çapında herkesten evvel ziraatçı 
arkadaşlara düşüyor. Bu dâvayı 5 dakika içinde izah etmeye imkân yoktur. Hepinizi 
hürmetle selâmlar huzurunuzdan ayrılırım.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Mustafa Kepir söz aldı,“ Muhterem arkadaşlar, nüfusunun % 
70 i bizzat ve bilfiil toprakla uğraşan, millî ekonomisi münhasıran ziraate dayanan, dış 
ticaretinin % 85 i zirai mahsullerle sağlanan bir memleket, kelimenin bütün şümul ve 
mânasiyle bir ziraat memleketidir. Küçük veya büyük, basit veya mürekkep her zirai 
işletmede, iki mübarek faktör vardır; İnsan ve toprak. Bendeniz en umumî mânasiyle 
bu iki faktörün faaliyetlerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar, karakteristik vasfı, köylü 
olan bu milletin fertlerini atavik bir zaruret ve bu zaruretin doğurduğu atavik bir 
itiyatla uğrunda ömür harcadığı bu topraklara ancak Sultan Abdülmecit zamanında 
sahibolabilmiştir. Demek oluyor ki 1857 yılına kadar köylü; toprağının sahibi 
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değil kölesi idi. O günden bu yana geçen 104 yıllık zaman içinde, insan ve toprak 
münasebetlerini tanzim eden rejimde maalesef esaslı bir değişiklik yapılamamıştır. 
Kaldı ki bâzı bölgelerimize Abdülmecit rejimi dahi tatbik edilememiş ve köylü toprak 
köleliğinden kurtulamamıştır. Tâbirleri belki biraz sert kullanıyorum. Ama mahiyeti 
itibariyle durum maatteessüf budur. Anadoluya iptidai ve insiyaki bir nüfus dağılışı 
ile yerleşen ve bu konusu bilhâara hukukileşen işgal statüsüne, ilmin ve sosyal 
adaletin ışığı altında yeniden eğilmek ve müktesep haklara ve mülkiyet esaslarına 
misal vermeden bir reformasyona gitmek zaruretindeyiz. İnsan ve toprak mânasına 
böylece temas ettikten sonra zirai işletmelerimizin bariz vasfı ne olmalıdır noktasına 
gelelim. Arkadaşlar, sanayileşmiş milletlerde ziraatin makinalaşması insan gücünden 
tasarruf sağlar. Ziraatten artan insan emeği fabrika ve sanayi müesseselerinde istihsale 
hasredilir. Bizde, ziraatin ölçüsüz ve plânsız bir şekilde makinalaşması, işsizliğe ve 
onun doğuracağı, içtimaî hattâ zirai musibetlere yol açar, bu bakımdan Emin Soysal 
arkadaşımızın hararetle taraftar olduğu makinalı ziraati, Türkiye, şuurlu bir plâna 
raptetmeye kanaatimizce mecburdur. Arkadaşlar, millî kalkınmamızın manivelası, 
muharrik kuvvet ancak ve ancak zirai kalkınmamız olabilir. Bunun dışındaki her 
mütalâa realitelerimize tamamen tetabuk edemez. Arkadaşlar; hayvancılıkla 
beslenmiyen ziraat kadük kalmaya mahkûmdur. Bugünün gerçeği ise bilhassa iç 
Anadolu’da hayvancılığın can çekişmekte olduğu merkezindedir. Zira şuursuz bir 
makinalaşma hevesi, Anadolu’da mera ve otlakiye mefhumunu, silip süpürmüştür. 
Otlakiyesiz. hayvancılık mümkün olamaz. 20 nci asrın üçüncü rubünda kudret 
havasiyle beslenmek elbette ki mümkün değildir. Nitekim yağmur duasiyle arazi 
sulamak da mümkün olamamaktadır. Arkadaşlar, köylü bir millet halinde taazzuv 
etmiş bulunan memleketimizde, gerçek şudur ki millî bekamızın temeli su ile kaimdir. 
Anadolu’nun kurak iklimi, kavruk topraklarımızla mütemadiyen artan nüfusumuzu 
beslemeye bile muktedir değiliz. Bu hâlâ şu anda dahi elem verici bir hakikattir. Suya 
koşmaya, suyu bulmaya su ile kavrulmuş bahtınızı yeşertmeye mahkûmuz. Yeraltı 
sularını behemehal yer üstüne çıkarmaya, yer üstü sularını beridler, regülâtörler, 
barajlarla dizginlemeye ve onları munis birer bereket meleği halinde tarlalarımıza 
sokmaya mecburuz. Tâbir caizse millî tokluğumuzun yegâne çaresi sadece ve yalnız 
budur. Arkadaşlar, ziraatle uğraşanlar bilirler ki, su, gübreyi davet eder. Gübre 
verimi artırır. Suya ve gübreye kavuşan tarla, meradan muhavvel kıraç topraklara 
yaslanmış köylüğü, sinesine çeker. Halkın tasallutundan kurtulan mera yeniden 
ve kendi kendine teessüs etmek suretiyle hayvancılığımızın sahası açabilir. Millî 
servetlerimizden biri iken millî gailelerimizden biri olmaya başlıyan ormanlarımızı, 
polisiye tedbirlerle kurtarmaya çalışmak, gülünçtür. Dağlara ve ormanlara Selçukiler 
devrinde, belki de muhafazai nefs zaruretiyle yerleşen bahtsız vatandaşlarımızdan 
büyük bir kısmı mütemadiyen artan nüfus ile orman yakmaya devam edecektir. 
Bunu önlemenin tek çaresi, ilmin ve tabiat gerçeklerinin ışığı altında bir plân ve 
programa bağlanacak iç iskâna gitmektir. Bu suretle çok ağır hayat şartları içinde 
sürünen halkımız kurtulacak ve ormanlarımız millî bir gaile olmaktan çıkacaktır. 
Buraya kadar olan maruzatımı maddeler halinde telhis ve Sayın Vekilimizden bu 
hususlardaki görüşlerini açıklamasını istirham ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. 
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1. Köylüyü, milleti, tarlasına, vatana, müesses hukuk nizamına riayet etmek şartiyle, 
revize edilmiş bir toprak rejimi ile bağlamak hususunda, neler düşünülmektedir? 2. 
Prehistorik bir hayat trajedisi içinde kıvranan dağ köyleri ile, millî servetlerimizi millî 
gailelerimiz haline sokmaya, tabiatın mecbur kalan orman köylerimizi, ovalar da 
iskân etmek imkânları var mıdır? 3. Yurd topraklarını, iklim ve tabiat şartları, kuvvei 
inbatiye, coğrafi yapı yönlerinden  inceliyerek bölgelere, ayırmak ve her bölgenin 
ziraî mahsulünün neler olabileceğini tâyin ve tesbit etmeye lüzum hissedilmekte 
midir? 4. Millî bekamızın ana direklerinden biri caydığımız küçük ve büyük sulama 
işinin, bakanlığınızca da aynı ehemmiyette görülüp görülmediğini, görüşlerimizde 
bir mutabakat varsa, bu işin tahakkukunun nasıl mümkün olabileceği hakkındaki 
görüşlerinizi lütfeder misiniz? 5. Ziraatte makinalaşma hududumuz, geçirdiğimiz 
tecrübeler ve ziraî realitelerimiz muvacehesinde, ne olacaktır? Malî takat, vazifevî 
hudut, icrai salâhiyet bakımlarından mâruzâtımı tümü Tarım Bakanlığı müessesesinin 
çerçevesini aşıyorsa da mahiyeti itibariyle birinci derecede Tarım Bakanlığını alâkalı 
kıldığı için, mümkünse Sayın Bakanımızın bizleri tenvir etmesini istirham edeceğim. 
Hürmetlerimle.” Diyerek sözlerini tamamladı.

Kurucu Meclis üyesi Bilgen Süleyman söz aldı“ Muhterem arkadaşlarım, ziraî 
hayatımızda yeni bir hamleye ihtiyaç vardır. Bugün programlı ve plânlı bir ekim 
tatbik edilmedikten sonra, Türkiye’de ziraî hayatın muvaffak olması ve verimli bir 
netice elde edilmesi mümkün değildir. Bugün hâlâ köyde, kasabada, vilâyette çif- 
çimiz şahsa bağlı bir ekim sistemi tatbik etmektedir. Toprak analize edilmiş değildir, 
toprak verimi kabiliyetine göre ayrılmış değildir. Bunlar yapılmadığı için ziraatin 
neticesi iyi ve verimli olarak elde edilememektedir. Arkadaşlar, senelerin geri 
düşüncesiyle makinalı ziraat memlekette maalesef iyi tatbik edilmemiştir. Hatırımda 
kaldığına göre 150 çeşit traktör, 150 çeşit firmadan ithal edilmiştir. Bugün bunlar 
bir demir külçesi haline gelmiştir. Bugün hâlâ demir külçesi haline gelmiş olan bu 
makinalara yedek parça bulmak için vatandaşlar beklemektedir. İthal edilecek yedek 
parçaları yapan fabrikaların bir çoğu mevzularını değiştirmişler, dikiş makinası 
veya su motoru yapmaya başlamışlardır. Artık bundan sonra hiç olmazsa Türkiye’de 
ithal edilecek markalarda gayet isabetli karar verilmesi lâzımdır. Memleketimizin 
bünyesine uygun traktör markalarının tesbit edilmesi şarttır. Arkadaşlar, parça 
fiyatları çok pahalıdır. Halen, traktör lâstiği iki sene içinde dört misli gibi yüksek bir 
fiyata çıkmış bulunmaktadır. Bu acaba dolar farkından mı oluyor, gümrük farkından 
mı oluyor bilmiyorum; Sayın Bakan tarafından nazara alınarak bu parça fiyatlarının 
makul bir dereceye indirilmesini rica ederim. Arkadaşlar, ziraî mücadele teşkilâtı 
Türkiye ‘de bu işi becerebilecek durumda değildir. Artık ziraî mücadele teşkilâtının 
bürokrasiye meydan vermeyip, büroda muhabbetti bırakıp köye gitmesi lâzımdır. 
Senelerden beri Trakyayı ay çiçeğine âriz olan Orobanş denilen hastalıkla 5 - 6 
seneden beri en basit usulle mücadele olunmakta ve bir çaresi düşünülmemektedir. 
Sadece bürolarda bu hastalıklara ait afişler, haritalar asmakla bu iş halledilemez. Bu 
hastalıklar hususunda mücadele edecek teşkilâtı köye getirelim, arkadaşlar. Gübre 
meselesine de temas etmek isterim. Emin Soysal arkadaşımız da temas etmişlerdi. 
Türkiye’de birkaç tane suni gübre fabrikası acilen kurulmalıdır. 80 - 90 kuruşa 
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temin edilen gübre ile topraklarımızı verimli hâle getiremeyiz. Topraklarımızı başka 
türlü takviye etmek imkânsızdır. Sonra arkadaşlar, Ziraat Bankasının dağıttığı bir 
tohumluk vardır. Bu mevzu bütçe görüşmelerinde her zaman bahis mevzu oluyor. 
Arkadaşlar, Ziraat Bankası tohumu aynî olarak vermelidir, para olarak vermesinin bir 
kıymeti yoktur. Yüz yüzelli lira para veriyor, fakat bu parayı alan vatandaş doğrudan 
doğruya lokantada Tekel İdaresine yatırıyor. Bu meseleyi Tarım Bakanlığının nazarı 
dikkate alması lâzım gelir. Sonra ziraî çevirme kredisinden mütevellit köylü borçları 
tecil edilmiş bulunmaktadır. Bu kanun çıkmış, gayet adilâne olduğu halde, tatbikatta 
eksikliği kalıyor, ödememiş bulunan ve icradâ olan vatandaş bundan istifade ediyor. 
Ödemiş olanlar istifade etmiyor. Evet 1950 taksitlerini ödemiştir ama, kim bilir nasıl 
imkânsızlıklar dahilinde ödemiştir. Zirai itibârını kurtarmak için, hayvanını ve saire 
satmak suretiyle 1959 taksitini ödemiş olan köylü vatandaş bundan istifade edemedi. 
Halbuki ödememekte ısrar eden, eski devre ait geniş bir şekilde tahsis yapılmış olan 
kimse bundan istifade ediyor. Bu da gayri adilânedir.  Arkadaşlarım, hayvancılık 
mevzuuna birazcık temas etmek istiyorum. Artık yeni usullere hayvancılığımızı 
götürmemiz ve mera hayvancılığından hayvancılığımızı kurtarmamız lâzımdır. Artık 
meralar gayet mahdut bir miktara inhisar etmiştir. Artık hayvancılığımızı bir binada 
muhafa ederek bina hayvancılığı şeklinde ilerletmeğe ve geliştirmeğe mecburuz. Bu 
hususta hayvan yeminin önemi büyüktür. Hayvan yemi tatmin edilebilecek bir şekilde 
halledilmelidir. Diğer memleketler bu davayı halletmeğe çalışmışlardır. Arkadaşlar, 
geçenlerde bir broşürde bir liste gördüm. Bu liste Amerika’da tatbik edilen hayvan 
yeminin bir listesi idi. Bizde bunu tatbike imkân yoktur. Bu liste bir çok maddeleri 
içine alan muazzam bir ihtiyaç listesidir. Bu listeyi burada tatbik edemeyiz ama bunu 
da geliştirmemiz ve kaale almamız gerekir. Muhterem arkadaşlarım, çocukluğumdan 
beri bayram günlerinde bir döviz altından geçerim. Bu da (Buğday alan millet, 
buğday satan millet oldu afişidir.) Halbuki Cebelitarık’tan geçecek buğday gemilerini 
dört gözle bekliyen halimizden biran evvel kurtulmak lâzımdır. Bunu temin etmek 
içinde plânlı ve programlı bir şekilde çalışmak şarttır. Özür dilerim, vaktinizi aldım, 
hepinizi hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Ahmet Demiray söz alarak, “ Sayın arkadaşlar, 
memleketimizin, büyük çoğunluğunu teşkil eden fedakâr Türk köylüsünü, Türk 
çiftçisini, Kurucu Meclisin tarihî salonundan saygılarla selâmlarken, asîl çiftçi 
vatandaşların, borçlarını taksite bağlamakta, kalkınması için samimî tedbirler 
almakta olduğuna güvendiğimiz, Devrim Hükümetine de teşekkürlerimizi sunarız. 
Arkadaşlar, kredi istimalinin, düşük iktidar zamanında, adaletsiz bir şekilde 
kullanılması, 30 Haziran 1959 kararı ile, kredilerin dondurulmuş bulunması (1959 - 
1960) arasında, köylünün, kredi sağlıyamayışına sebebolmuş, Türk çiftçisi perişan bir 
duruma düşürülmüştür. Bugün ise çiftçilerimizin, kredilerinin donmuş olması, pancar 
paralarını alamamış bulunması, yeni Arazi ve Gelir Vergileri, Şeker Bankasına, İş 
Bankasına olan traktör ve kredi borçları dolayısiyle, bu bankalar tarafından çekilen 
amansız protestolar yüzünden, şaşkın bir halde bulundukları, hepimizce malûmdur. 25 
kuruşluk sigarayı, yarım kilo şekeri dahi veresiye almakta oldukları, acı bir gerçeğin 
ifadesidir. Bu durum karşısında, köylüler, esnafa olan borçlarını da ödiyememekte, 
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hem çiftçi hem esnaf karşılıklı olarak, büyük sıkıntının ıztırabı ile kıvranmaktadırlar. 
İstihsalimizin büsbütün aksamaması köylünün şehre akın etmemesi, eşnafın 
endişeden kurtarılması ve birbirlerine bağlı olarak memleketin ferahlığa kavuşması 
için; 1. Çiftçilerimizin pancar paralarının mutlaka ödenmesi için çare bulunmasını, 
2. Yalnız Ziraat Bankasında değil, bütün bankalarda kredi imkânının sağlanmasını 
ve faiz hadlerinin indirilmesini, 3. Verilen kredilerin yerinde kullanıldığının kontrol 
ve tahdidini, istihsali artırmak için, primlerle teşvik edilmesini, 4. Pancar ve tütün 
ekiminin, ziraî sulamanın geliştirilmesine büyük bir önem verilmesini, suni gübrenin 
ihtiyacı karşılayacak şekilde teminini, 5.166 çeşit traktör ithali politikasına son 
verilerek (iklim ve toprak durumuna göre) ancak birkaç tip traktörün ithaline karar 
verilmesini ve bu suretle yedek parça dertlerinin de halledilmesini bu hususlarda 
âcil tedbirler alınmasını rica ederim. 6. Devlet Üretme Çiftliklerini başarılı birer 
kurum olarak selâmlarım. Geçimini ormandan sağlıyan köylüye bir geçinme yolu 
bulunmasını, orman ve toprak işlerini düzenlemek düşüncesi ile hazırlanmakta olan 
Orman Bakanlığı tasarısının da bir an önce Meclise sevkini arz ederim. Kurucu 
Meclisin Sayın Üyeleri; 27 Mayıs inkılâbı ile Türk yurduna yepyeni bir güneş 
olarak doğan büyük devrimcilerin İnkılâp Hükümetinden, umumu fedakâr, faziletli 
olan Türk çiftçilerinin de gönül ufuklarını ümit ışıkları ile ümitlendirmelerini, ilâhî 
aydınlıkları ile şifalandırmalarını beklediğimizi, Büyük Meclisin önlünde söylemeyi 
bir vicdan borcu biliyor hepinizi  saygılarımla selâmlıyorum.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi  Sökmen Enver söz aldı “ Muhterem arkadaşlar,  ben 27 
Mayıs İnkılâbına kadar, yani ondan önce ormanlarımızda yapılan tahribat hakkında 
mâruzatta bulunacağım. Muhterem arkadaşlar, İstanbul’da Edirnekapı’dan başlıyan 
bir yol Yassıviran, Istıranca, Sanay güzergâhından Kırklareli’ne kadar uzanır.  Bu 
yola 27 Mayıstan evvelki günlerde giderseniz bütün yol boyunca 10 - 15 tonluk 
kamyonların durmadan geçtiğini görürdünüz. Bunlar durmadan, gece gündüz 
gider gelirler, acaba ne taşırlar diye merak edersiniz, ben söyliyeyim. Bunlar 
ormanlarımızdan kesilmiş ağaçları taşırlar. Bu yol üzerinde yürüyelim, yer yer dağ 
gibi ağaçlarımızın kesilip birikmiş olduğunu görürsünüz. Yine yürüyelim, Istıranca 
ormanlarımızın ismini taşıyan bu yerde öylesine, hayalimizin tasavvur edemiyeceği 
vüsatte yığınlar var, bunlar da ne? Yeni kesilmiş ağaçlar. Alâkalılara soruyoruz. 
Bunlar ne? Efendim ormanca verilen maktaa göre kesilen ağaçlar, İstanbul ve 
Trakya’nın ihtiyacını karşılıyor. Ben şimdi bir rapor alıyorum. Burada demliyor ki, 
kalmıyor ormanlar, başıboş kesiliyor. Buna mâni olunup. Bir gün orman diye bir şey 
kalmıyacak. Bu raporu veren bir vali mi, bir orman müfettişi mi, bir orman genel 
müdürü mü? Hayır arkadaşlar, bu bir kıta komutanı. Bir kolordu kumandanı yazıyor; 
diyor ki ormanlarımız gidiyor. Buna bir çare bulun. Sayın arkadaşlarımız bu raporu 
veren arkadaşımız bugün bu Büyük Meclisin mensubu olan Hüseyin Ataman’dır. 
Birkaç sene evvel içi yandığı için bu raporu veriyor. Bir gün vazife bana da o yollara 
gitmek imkânını verdi. Aynı şeyleri bendeniz de gördüm. Katarlar halinde ağaç 
taşıyan kamyonları gördüm. Bu gördüklerim yalnız yol boyunda olanlardır. Biraz 
ileride aynı faciayı tekrar gözlerimle seyrettim. Ormanlarımız tahribediliyor, bunlara 
karşı koyacak hiç kimse yok mu? Elbette olacaktır ve olmalıdır. Sayın Orman Umum 
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Müdüründen rica ediyorum bir gün az süratli bir tayyareye binsinler İstanbul’dan 
başlamak ve Istıranca ormanlarını takiben bu havaliye baksınlar göreceklerdir ki, 
ne plâna ne de mantığa göre kesilmiş değildir. 27 Mayıs İnkılâbından sonra bunlar 
olmamıştır, elbette olmıyacaktır. Benim bir temennim de, inşallah bundan sonra 
ormanlarımız tahribediliyor, edilmektedir gibi bir terimi bir daha işitmiyelim.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Karamüftüoğlu söz alarak, “ Muhterem arkadaşlar; evvelâ 
bütün çiftçilerin uzun zamandan beri devam eden bir ıstırabına hâlâ el sürülmediği 
için Ziraat Vekiline sitem etmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Arkadaşlar, 
nüfusumuzun % 70 inden fazlası çiftçidir. Bu 28 milyon insanda 20 milyon 
inşasına tekabül etmektedir. Her sınıfın, her meslek sahasının bir dayanışması, bir 
organizasiyon teşekkülü bulunduğu halde, bu 20 milyon insanın bir meslek teşekkülü 
yoktur. Gerçi bir meslek teşekkülü vardır ama bu çiftçilerimizin meseleleriyle 
alâkadar olacak bir teşekkül değildir. Gerçi 1328 tarihli bir nizamname ile idare 
edilen bir ziraat odası vardır ama 50 sene evvel çıkarılmış bu nizamname Birinci 
Cumhuriyet bitmiş, ikinci başlarken hâlâ mer’idir, hâlâ tatbik sahasındadır. Sonra 
bu ziraat odaları kimlerden teşekkül eder? Sakıt iktidar devrinde partizanlardan 
teşekkül ederdi. Şimdi bir kanun çıkarılıyor, bunlar feshediliyor. Ediliyor ama 
bu sefer de gene köylülerden değil idare âmirlerine şirin gözükenlerden teşekkül 
edecektir. Diğer bütün teşekküllerin dertlerini anlatacak çeşitli kuruluşları vardır. 
Fakat çiftçilerimizin dertlerini aksettirerek şimdiye kadar bir teşkilât kuurulmamıştır. 
Hal böyle iken Mayıs 1957 de bir kanun çıktı. Bu kanunun gayesi Ziraat Odalarını 
teşkilâtlandırmak idi. Bu kanunun numarası 6964 dür. Bu kanun bugüne kadar 
maalesef tatbik edilemedi. Geçen devrede bunu kürsüye getirdik. Tarım Bakanından 
sorduk bu kanun niçin tatbik edilmiyor diye. Bakanın verdiği cevap şu oldu. Efendim 
nizamname hazırlıyoruz, hazırlık henüz bitmemiştir. Bu kanun 5 senesini idrak 
ediyor. Bu kanun iki hükmü ihtiva ediyor. Birisi nizamname yapmak ikincisi de Tarım 
Bakanlığı bütçesinden Ziraat Bankasında en az 5 milyon liralık bir fon tesis etmek 
ve bununla yeni bir organizasyona gitmektir. Nizamname çıkmıştır. Ayrılan fonda 
ise bir lira mevcuttur. 1960 bütçesinde bir milyon lira olduğunu tahmin ettiğim bu 
fon tasarruf gayesiyle olacak bir liraya indirilmiştir. Milyonların geçtiği bu Mecliste 
birtakım haklı, haksız meseleler yanında 20 milyon çiftçi ailesini alâkadar eden bir 
teşkilâtın kurulabilmesi için bu 5 milyonun esirgenmemesi lâzımdır. Eğer çiftçiler 
meslekleri bakımdan tesanüt halinde bulunmaz bir cihazlanmaya gitmezlerse bu 
mevzu but kürsüden daimî surette konuşulacaktır ve bir yılan hikâyesi gibi devam 
edip gidecektir. Eğer biz bu mesleki cihazlanmaya götürürsek, ona elimizi uzatırsak, 
Ziraat Vekâletinin yükünü % 50 nispetinde azaltmış olacağız demektir. Köylüden ve 
çiftçiden büyük bir vergi alınmasına karar verdiğiniz şu günlerde, köylü ve çiftçiden 
5 milyon liranın esirgenmesinin köylü ve çiftçi üzerinde yapacağı tesiri takdirlerinize 
bırakıyorum. Üzerinde durulması lâzımgelen mühim bir nokta da ziraî mücadeledir. 
Bu teşkilât Devletleştirilmediği takdirde bundan müspet bir netice alınacağına kaani 
değilim. Ben pamuk mıntakasının temsilcisi olarak buraya gelmiş bulunuyorum. 
Meselâ pamuk mücadelesinde iki köylünün tarlası yanyanadır, birisi ziraî mücadele 
yapar, diğeri yapmaz. Birinin tarlasında kalan hastalık bu sefer ve bir müddet sonra 
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tekrar öbür tarlaya geçer ve hastalığın önü de alınamaz. Zirai mücadelenin Devlet 
eliyle yapılması ve mücadele yapıldıktan sonra masrafların tarla sahibinden tahsil 
edilmesi gerekir. Bu yapılmadığı takdirde, zirai mücadelenin muvaffak olacağına 
asla inanmıyorum. Ziraat Vekâletinden bir şikâyetim daha var, evvelce köylüye 
bedelsiz meyva fidanı dağıtılırdı. Bu sene kaldırıldı. Bunun iki sebebi vardır. Birisi 
tasarruf, diğeri de sakıt iktidar devrinde suiistimal edilmiş. Tasarrufu aklım almıyor. 
Suiistimal edilmiş, doğrudur. Bu memlekette hangi iş suiistimal edilmemiştir ki? 
Ama memleketi de bu zihniyetten kurtarmak zamanı gelmiştir. Bir de memlekette 
büyük miktarda hayvan ölmüştür. Bedeli 30 milyon tutuyor. Hayvan sahiplerine 
verilen para ancak % 10 nispetindedir: Bir adama 100 liraya mukabil 10 lira 
vermek o adamın neyine yarar arkadaşlar? Ölen hayvanlar kimindir? Hayvan 
sırtından geçinen insanlarındır. Hayvan sırtından geçinmiyen insanların hayvanı ha 
olmuş, ha olmamış bir kıymeti yoktur. Belki adamın bir iki koşu atı vardır. Onun 
için de baytarı vardır. Bugün hayvan yoksuzluğu yüzünden buğdaylarını sırtında 
taşıyarak değirmene götürenleri gözümle görmüşümdür. Bu hastalık üç sene daha 
devam edecekmiş diyorlar. Bu yüzden cesaret edip hayvan alamıyorlar. Birkaç 
köye aşı yapanlarla birlikte gittim. Yaptıkları aşıyı gözlerimle gördüm. Bunun bir 
fayda temin etmediğini katiyetle söyliyebilirim. 28 bin hayvan ölmüş bunun için 4 
milyon lira para ödenmiştir. Bu para af buyurun arkadaşlar bir semer parasına dahi 
yetmemektedir. Bir de tohum meselesine temas edeceğim. Bu mesele üzerinde de 
durmalarını bilhassa rica eder hepinizi hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi İnan Rauf “ Sayın arkadaşlarım, Türkiye’nin tarım 
kaderinin pilot çalışmalarının yığınak haline gelmesi meselesi gelecek zamanın 
iktisatçı ve tarımcılarımızın bir mevzuudur. Biz bu konuyu eğitim yönünden ele 
almak mecburiyetindeyiz. Türkiye bu yıl yanılmıyorsam 500 bin ton buğday ithal 
etmek mecburiyetindedir. Bu gazetecilerin verdiği bir bilgidir. Bunun yanında pirinç 
ithal edileceği de ifade ediliyor. Geçmiş yıllarda et, yağ, peynir ithal edildiği de 
hepinizin bildiği bir mevzudur. Burada konuşan sayın arkadaşlardan bâzıları Türkiye 
nüfusunun % 70 - 80 inin tarım alanında olduğunu söylüyorlar. Bize buğday, pirinç, 
et ve yağ gönderen memleketin tarım alanındaki nüfusu ancak % 12 dir. % 12 nüfus 
demek, tarım âleminde çalışan bir insanın kendi memleketinde 8,5 insan sayıldıktan 
sonra bizim gibi az gelişmiş memleketlerde tarım sahasında bir insan en az üç 
insan gibi çalışmalıdır. Bir memlekette her işte olduğu gibi bir sahanın verimli hale 
getirilmesi ancak eğitimle mümkündür. Kanaatimce tarım da bir eğitim meselesidir. 
Huzurunuzda bunu izaha lüzum görmüyorum. Fakat hatıralarınızı tazelemek için 
arz etmek istiyorum. Türkiye ne zaman tarımda felâket geçirmişse o seneki tarihi de 
felâketle geçmiştir. Yüksek tarih hocaları huzurunda benim bu meseleyi açmam doğru 
olmaz ama ne çare ki bir misal mülâha zasiyle arz ediyorum.  Selçuk İmparatorluğu 
çöktüğü zaman, analar çocuklarını atacak kadar, kıtlık olmuştur. 93 Harbinde, 52 bin 
nüfuslu Keskin kasabasından 25 binden fazlası ölmüş ve bu kasabanın nüfusu 20 
bine inmiştir. Bunlar yanında milletimizin Orta - Avrupa’ya hâkim olduğu devirlerde 
yazılmış olan eserlerde Türkiye’nin hayvana olan sevgisi ve bakışı da övülmektedir. 
Türkiyenin hayvan bakımından tarihte yeri büyüktür. Türkiye yakın tarihte üçten 
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fazla malî krizle karşılaşmıştır. 1940 dan, 1942 ve 1950 den 1952 yıllarına kadar 
köylünün eline geçen imkânlar bugün, memlekette neticelerini göstermiştir. 
Asırlarca evvel bu memleketi ellerinde bulunduran insanlar tarım mevzuunda 
gerekli tedbirleri almışlar ve ona göre hareket etmişlerdir. Meselâ 100 yıl önce Tarım 
Vekâleti Millî Eğitim Bakanlığından önce kurulmuştur. Yine ziraat müdürlükleri 
maarif müdürlüklerinden önce kurulmuştur. Fakat, bu bir teşkilât olarak bulunduğu 
müddetçe bir fayda sağlamamıştır. Mutlaka memleketimizde tarımla eğitimin iş 
birliği yapmaları suretiyle çalışmaları lâzımdır. Bu tahakkuk ettiği takdirde mesele 
halledilmiş olacaktır. Şu anda Millî Eğitim Bakanını arıyorum. Kendileri burada 
yok. Bu hususu Ziraat Vekilinden rica ediyorum. Bir misal olmak üzere bilhassa 
şunu arz etmek isterim kî, tarım ile eğitimin el ele çalıştıkları, Ankara’ya 240 
kilometre mesafede olan eski Çifteler Çiftliğinde bu çalışma sağlanmıştır. Rahmetli 
Numan Kıraç buna muvaffak olmuştur. Teknik tarım teşkilâtı ile eğitim teşkilâtının 
elele verdiği her yerde mutlaka muvaffakiyete ulaşılmıştır. Vaktiyle suların getirip 
diktiği söğüt ağaçlarından başka ağaç bulunmayan yerde orman ağaçları yetiştiren 
köyleri bugünkü ferah duruma ulaştıran bu şahsın yegâne muvaffakiyeti, eğitimdir. 
Bununla beraber krediye de lüzum vardır. İnkâf etmiyorum. Fakat malî imkânlarımız 
müsaade etmiyebilir, fakat evvelâ bilgi götürülmelidir. Bunun paradan daha mühim 
rol oynadığını arz ettiğim misal ispat etmektedir. 1943 - 1944 yıllarında teknik 
tarım okullarına Tarım Bakanlığı ehemmiyet verdi. Fakat, olduğu gibi kaldı. Bu 
eseri devam ettiremedi. Bu plânın yeni Tarım Bakanı tarafından yeniden ele aldığını 
görüyoruz. Kendilerinden köylerde tarım öğretmeni olarak faydalanmak bizi kuvvet 
israfından da kurtaracaktır. Hakikaten memlekette kuvvet israfından kurtulmamız 
lâzımdır. Teknik tarım okullarından mezun olanların öğretmen okuluna alınması 
hususunun temin edilmesi. İkincisi, bölge okullarındaki tarım okulu mezunlarının 
yüksek okulda okuyabilmeleri için yüksek tarım okullarının açılmasını. Bu suretle 
derece derece yetişerek bu sahadaki tarım ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması. 
Hattâ Ziraat Fakültesinde dahi tarımın gerektirdiği pratik eğitime geniş ihtiyaç vardır. 
Mütehassıslar aynı zamanda pratik kabiliyette olmalıdır. Son zamanlarda orduda 
tarım eğitimi yapılmakta olduğunu işitiyoruz. Hakikaten faydalıdır. Fakat, bunda da 
bilhassa pratiğe alâkalıların ehemmiyet vermesini rica ederim. Bir de köylümüzün 
zamanı iyi kullanması meselesi vardır. Memleketimizde Eker’in çalışma tarzının 
köylüye intikal ettirilmesi yerinde olur. (Kâfi, kâfi sesleri, vaktiniz doldu sesleri) 
Tarım kooperatifleri, bilhassa köyde mahsulün kıymetlendirilmesi noktasından 
büyük ehemmiyet arz eder. Bu arada Zihni Derin’in de düşünmesini Bakanlıktan 
rica eder sözlerime son veririm.” Dedi.

Bakanlığının bütçesini savunmak üzerere Tarım Bakanı Osman Tosun kürsüye 
gelerek,” Kurucu Meclisin sayın üyeleri; sözlerime başlamadan önce Tarım Bakanlığı 
işleriyle bu kadar yakından alâka gösteren Yüksek Meclise şükranlarımı arz ederim. 
Ayrıca yine Bakanlığımın bütçesi görüşülürken söz alan ve bize kıymetli fikirleriyle 
yol gösteren arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim. Benden önce konuşan 
arkadaşlarım tarımın bu memleket için neler ifade ettiğini açıkça belirttiler. Aşağı 
yukarı nemiz varsa her şeyimiz toprağa bağlıdır. Bunları biraz daha açıkça belirtmek 
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için kısa kısa bâzı hususları anlatacağım ve bu arada da soru soran arkadaşlarım 
kısmen cevaplarını almış bulunacaklardır. Bugün millî gelirde Türkiye ziraatten 18 
milyar 800 milyon liralık bir pay almaktadır. Bunun diğer bir deyimle ifade ettiği 
mâna beher ziraatçi nüfus başına bin liralık bir millî gelir isabet etmektedir. Bu 
miktar diğer memleketlerde, daha doğrusu bizim oldukça ileri saydığımız 
memleketlerde bize nazaran 2, 3, 5 hattâ Amerika’da 8 mislidir. Türkiye’nin çiftçi 
nüfusu 19,5 milyon veya 3 milyon 250 bin çiftçi ailesi var demektir. Türkiye ‘de ekili 
saha olan, ekilip biçilen toprak miktarı 17 milyon hektardır. Bir çiftçi ailesinin senede 
ekip biçtiği arazi payı 52 dönümdür. Senelik, dönüm başına ortalama alınan mahsul 
miktarı 125 kilodur. Demek ki, ortalama bir çiftçi ailesinin istihsal miktarı 6,5 tondur. 
Bunu kuruşlandırılacak olursak, bir çiftçi ailesinin senelik gayrisâfi hâsılat miktarı 3 
250 liradır. Bu yekûnun komşumuz Yunanistanla mukayese edersek bize nazaran iki 
misli fazladır, Yugoslavya 3,5 misli, İtalya 4,5 misli fazladır. Batı - Avrupa 
memleketleri ise bize nazaran 5 - 6 misli fazla istihsal yapmaktadırlar. Bizim beher 
dönümden daha az mahsul almamızın başlıca âmilleri, topraklarımızın çok  
parçalanmış bulunması, bilhassa Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizde olduğu gibi 
büyük arazi mülklerinin yarıcı, murabahacı ve ortaklık şeklinde işletilmekte 
bulunmasıdır. Nüfusumuz halen senede 750 bin kadar artmaktadır. Bunun bir mânası 
senelik istihsalin 750 bin dönüm etrafında artırılmasının iktiza edeceğidir. Bu artan 
750 bin nüfusun 500 bin kadarı doğrudan doğruya çiftçidir. Diğer bir deyimle senede 
100 bin çiftçi ailesi ortaya çıkıyor demektir. Bunların artımına göre bir çiftçi ailesine 
nadas da dâhil 80 dönüm toprağa ihtiyaç vardır. Bunların hayvanları ise 30 dönüm 
meraya muhtaçtır. Demek ki aynı zamanda bir milyon yüz bin hektar etrafında 
araziyi işletmiye açmamız iktiza eder. Durumu 1925 ten bu yana, son 35 sene olarak 
inceliyecek olursak görürüz ki, biz istihsalde  üçbuçuk misli bir artışa varmışızdır. 6 
milyon ton civarında olan istihsal bu yıl 21,5 milyon tona ulaşmıştır. Fakat bir de 
ekili  arazi miktarını gözden geçirecek olursak o zaman görürüz ki, bu istihsal artışı 
doğrudan doğruya saha genişlemesiyle olmuştur. Bugün 8 milyon hektarı nadas 
olmak üzere her sene ektiğimiz saha miktarı 25 milyon hektara ulaşmıştır. Her sene 
biz işliyebileceğimiz arazi miktarının sınırını 7 miyon hektar olarak aşmış 
durumdayız. Artan nüfusa fazla arazi vermek değil, bilâkia bugünkü işlediğimiz 
toprakların sınırını daraltmak mecburiyetindeyiz. Şimdiye kadar fazladan işlediğimiz 
7 milyon arazi yüzde sekizinin üstünde meyli bulunan, bilhassa erozyona mâruz 
bulunan sahalardır. Halihazırda bunu % 70 çiftçi nüfusuna nispet ettiğimiz zaman 
arazi darlığı içinde bulunduğumuzu görürüz. Bugünkü işlenen araziden 7 milyon 
hektarı bu şekilde aşırı bir derecede erozyona mâruzdur. Diğer yandan kıyı 
bölgelerimizde ve Orta - Anadolu’da memleketimizin en münbit arazisi olması 
lâzımgelen 2 milyon hektar arazi çorak, fazla tuz veyahutta taban suyu yüzünden ot 
bitiremez haldedir. Geçitli ve geçitsiz bölgelerimizde 2 milyon hektara yakın arazi 
parçasında, dikenler, çitlenbik, armutçuklar ve makiler vardır. Fakat bu arazi 
parçasından bugün istifade edilmemektedir. Bir de bugünkü haliyle büyük ölçüde 
erozyona mâruz 29 bin hektar mera ve çayırlık arazi vardır. Bu duruma göre ıslaha 
muhtaç 40 milyon hektar arazi bulunmaktadır. Bir taraftan büyük arazi sıkıntısı 
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içinde kalınmakta, diğer taraftan ıslaha muhtaç 40 milyon hektar toprak bulunmaktadır. 
Bugün küçük sulama ile 1 milyon hektar etrafında arazi sulanmaktadır. Sulanan 1 
milyon 448 hektar arazi üzerinden memleketin en verimli mahsulleri kaldırılmaktadır. 
1 milyon hektar olan küçük sulama arazisinin, ufak tefek yardımlarla 1,5 milyona 
çıkarılması kabildir. Devlet sulama şebekesi 250 bin hektar etrafında bir arazi 
parçasını suluyabilecek durumdadır. Buna mukabil, sulanmıyan arazi 88 bin 
hektardır. Bu 88 bin hektardan 22 bin hektarı maalesef çoraklaşmış bir durumdadır, 
bekleneni vermemektedir. Türkiye’de sulanacak saha miktarı 4,5 milyon hektardır. 
Yeraltı ve yerüstü sularından faydalanmak şartiyle, yapılacak büyük sulama işi kolay 
bir iş değildir. Eğer bu iş bilgi ile yürütülmezse bu dâvada beklenen fayda yerine 
zarar ortaya çıkabilir. Bunun acı misallerini şebekelerimizi bilen arkadaşlar pekâlâ 
takdir edebilirler. İyi bir sulama yapıldığı takdirde bir dönümden yılda 500 liralık 
gayrisâfi hâsılat elde etmek kabildir. Biz bugün gerek sulu, gerekse susuz olarak 
dönümden ancak 75 liralık gayrisâfi hâsılat elde edebilmekteyiz. Gübreleme 
memleketimizde halen hektar başına 7 kilo olarak tatbik olunmaktadır. Bu miktar 
Yunanistan’da 50, Holânda’da 485 kilodur. Eğer Yunanistan seviyesinde kullanırsak 
senede 1 milyon 250 bin ton etrafında gübre kullanmamız iktiza edecektir. Bugün 
kullanmakta olduğumuz gübre miktarı nihayet 175 bin tona yaklaşmaktadır. Bunun 
az olmasının başlıca sebeplerinden birisi gübre fiyatlarının çok yüksek olmasıdır. 
Halihazırda ortalama olarak fiyat 65 - 70 kuruş arasındadır. Ahır gübresi miktarını 
kuruşlandıracak olursak bu takdirde senelik yakılan gübre miktarı millî gelirin bir 
milyar 250 milyon lirasına baliğ olmaktadır. Köylümüz bunu bilmez mi? Elbette 
bilir. Kadı yalan söyler, gübre yalan söylemez. Gübreyi tarlaya değil kadının sakalına 
döksen güverir diye sözler söylerler. Bugün halen 76 milyon hayvan mevcuttur. Beş 
koyun, altı keçiyi bir büyük baş hayvan kabul edersek 30 milyon hayvanımız vardır 
demektir. Büyük baş hayvanın beslenmesi için 4 ilâ 6 milyon hektar araziye 
ihtiyacımız vardır. Bizim memleketimizin şartlarına göre bu hayvanları doğru dürüst 
beslememiz lâzımgelse Türkiye sahasının bir mislini daha katarak bütün bu 
hayvanlara mera olarak vermemiz iktiza edecektir. Bugünkü meralar yetmiyor. Bir 
Türkiye daha katmamız lâzım gelir. Ormanlarımızın durumuna gelince; bugün dikili 
olarak 10 milyon 500 bin veyahut 600 bine yakın hektarlık ormanımız vardır. Bundan 
2,5 milyon hektarı koru ormanıdır. Verimli ormandır. Geri kalan 8 milyon hektarı 
ıslaha muhtaç, bozuk ormanlardır. Orman içinde ve kenarında 19 milyon kıl keçi, 6 
milyon tiftik keçisi, dolayısiyle 25 milyon keçi yaşamaktadır. Ormanlarda yaşıyan 
insanların sayısı 9 milyondur, aşağı yukarı 1,5 milyon çiftçi ailesi orman içinde 
yaşamaktadır. Beher aileye 20 bin keçi isabet etmektedir. Bu 9 milyonluk insanın 
senelik artışı ise, son rakamlara göre % 27 olduğuna göre nüfus senede 240 bin 
artıyor demektir. Her sene orman içinde 40 bin yeni hayât ortaya çıkıyor demektir. 
Bunların ölçüsünü asgariye indirirsek geçinmeleri için araziye ihtiyaçları vardır. 
Beher aileye geçimlerini sağlıyabilmek için en azından 2 hektarlık bir arazi verirsek 
demek ki, ormanda her sene meydana gelen hâdiselerin tabiî ihtiyaçları için 80 bin 
hektar araziye ihtiyaç var demektir. Son 20 yılı bir gözden geçirirsek görürüz ki, 
ormanlarda her sene devamlı bir tahribat yapılmaktadır. 4 281 hektar orman akması 
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ve orman içi yerleşme, 47 716 hektar her sene yakılan orman olmak üzere, 20 senenin 
ortalamasına nazaran her sene muntazaman ormanda 52 bin hektarlık sahanın 
tahribatı ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık, ormanlarda yapabildiğimiz ağaçlandırma 
ancak 10 senelik ortalamaya nazaran yılda 5 550 hektardır. Orman içinde ve orman 
dışında her yıl yapabildiğimiz ağaçlanma yekûnu 5 500 hektara yakındır ki, ormanda 
yapılmakta olan tahribatın ancak onda birini karşılayacak bir ağaçlama 
yapılabilmektedir. 1961 yılında bu miktarı hızlandırıp 5 500 hektar yerine, 37 bin 
hektara çıkarmak istiyoruz, bunu kararlaştırdık. Bu ağaçlandırmanın 25 585 hektarı 
ormanların içinde, geri kalanı ormanların dışında olacaktır. Orman dışındaki 
ağaçlandırma, daha ziyade kavaklık şeklinde tahakkuk edecekti? Birçok hatip 
arkadaşlarımın belirttikleri gibi, ormanın içinde yaşıyan milyon insana geçim 
sağlamak esas hedef olmalıdır. Bu orman içinde yaşıyan köylüler, her yıl 40 bin, 50 
bin hektarlık bir sahayı tarla açmak için tahribetmekte, yakmaktadırlar. Diğer yandan 
ormanın bir numaralı düşmanı olan keçi, seneden seneye artmakta, o da tahribatın en 
büyük kısmını yapmaktadır. İnsan güncünden memleketimizde maalesef, birçok 
hatip arkadaşlarımın da işaret buyurdukları gibi, insan gücünden maalesef gereği 
gibi istifade edilememektedir. 19,5 milyon çiftçi nüfusunun pratik olarak 10 
milyonunu faal çiftçi nüfusu kabul edersek bunların her biri senede ancak 85 gün 
çalışmakta geri kalan günler, yine hatiplerin belirttiği gibi, gizli işsizlik olarak 
durmaktadır. Nüfusumuza ve ziraat sahamıza nazaran millî istihsalimiz ve nüfus 
başına millî gelirimiz çok düşüktür. Bu yüzden çiftçimiz tasarruf ve yatırım 
imkânlarından mahrumdur. Ve gene yaptığı istihsali olduğu gibi istihlâk etmek 
zorundadır. Şu halde, Türkiye’de sermaye az, iş gücü çoktur. Ziraatte öğretim ve 
eğitim : İstihsal ve kıymetlendirme de en mühim âmil olan insanın yetiştirilmesi ve 
bilgili bir çiftçi haline getirilmesi dâvaların en çetinidir. Memleketimizde gerek okul 
içinde gerekse okul dışında ziraî meslekî öğretim çok ihmal edilmiştir. Çiftçi nüfusu 
bize yakın olan bâzı Avrupa memleketlerini ele alırsak, meselâ Batı - Almanya’yı ele 
alırsak görürüz ki, Batı - Almanya’da çiftçi nüfusu için 1 000 okul ve 180 bin öğrenci 
olmasına rağmen bizde halihazırda 10 okul ve 2 400 öğrenci vardır. Memleketimizdeki 
bitki çeşitleri ve hayvan damızlığı bakımından; maalesef gerek bitki çeşitleri gerekse 
hayvan damızlıkları daha ziyade kısır şartlar için, verimsiz şartlar için adapte edilmiş 
durumdadırlar. Toprağın bereketi biraz arttı mı bu çeşitler ya yatmak suretiyle 
veyahutta hastalıklara yakalanmak suretiyle istenilen verimi verememektedir. Aynı 
durum hayvancılığımızda da mevzuubahîstir. Hayvancılığımızda da yüksek verime 
gittiğimiz zaman dış memleketlerin elde ettikleri neticeleri pek elde edemiyoruz. 
Mücadele işlerimiz : Mahsullerde mücadele işlerinin gereken şekillerde yapılmaması 
yüzünden senelik kaybımız en düşük hesaplarla bir milyon liraya yaklaşmaktadır. 
Yeme hayvanlarda gereken şekilde hastalıklarla mücadele edilmediği için yıllık 
kayıp 500 milyon liranın üstünde seyretmektedir. Arazi ıslahı için kredi ihtiyaçlarımız; 
yine en düşük hesaplarla hektar başına bin dolar değil bin lira hesabiyle ve bâzılarında 
da 300 lira, yalnız sulama arazisinde 2 500 lira hesabiyle kredi ihtiyacı tutarı 41 
milyarın üstüne çıkmaktadır. Kurulacak veya mevcut işletmelerin donatma ve 
çevirme kredileri yine asgari hadlerle 5 milyarın üstüne çıkmakta ve bunları uzun 
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yıllara bölseniz dahi, 10 senelik 20 senelik yapsanız da, yine milyarların üstündedir. 
Ziraat sanatları ve mahsullerin pazara hazırlanması işi; bu sahada tamamen ihmal 
edilmiş bir durumdadır. Hepiniz işitmişsinizdir, gerek memleket içinde gerekse 
memleket dışında toprak mahsullerinde nerede bir hareket vardır, orada çürüme, 
bozulma, netice itibariyle millî servetten büyük kayıplar ortaya çıkmaktadır. Buraya 
kadar verdiğim izahat da gösteriyor ki, bugünkü durum baki kalacak olursa yani 
bugünkü ölçülerle iş görürsek nüfus artması karşısında hattâ bugünkü nüfusumuz 
karşısında da istihsal bakımından kendimize yeter bir durumda değiliz. Toprağımız, 
hayvanımız, insanımız ve ormanımız, bütün istihsal kaynaklarımız bu bakımdan 
yetersiz durumdadır. Ama memleketimizin tabiî kaynaklarını Akdeniz’de hemen 
hemen bize benzer memleketlerle mukayese edecek olursak; Yunanistan, Yugoslavya, 
İtalya, İspanya gibi memleketlerde görürüz ki, tabiî imkânlar bakımından biz 
bunlardan üstün durumdayız. Fakat bu memleketler bize nazaran en az 3-5 misli 
fazla istihsal yapmaktadırlar. Bu da gösteriyor ki, eğer biz gerekeni yaparsak değil 
28 milyon, 50-100 milyonu da geçindirebiliriz. Fakat bunu yapmak lâzımdır. Sizlere 
buraya kadar çizmiş olduğum tablolarla, size bugünkü toprakların bugünkü çiftçi 
nüfusumuza, bugünkü şartlarımıza, bugünkü çalışma sistemlerimize göre, memleket 
nüfusumuzu ziraî mahsullerimizle geçindirebilecek durumda olmadığımızı açıkça 
belirtmek istedim. Ayrıca, bugünkü hayvancılığımızı kalkındırmak için, bütün 
araziyi yaylıma tahsis etsek, hayvanlarımızı doyuramıyacak durumda olduğunu da 
belirteyim. Ormanlarımızın durumuna gelince, maalesef orman içinde ve orman 
çevresinde yaşıyan insanlar tarafından ormanlarımız devamlı surette 
tahribedilmektedir. Bundan sonra neler yapmak lâzım. Ve bu bütçe ile neler 
yapabiliriz? Bugünkü durumda Türkiye’nin en mühim meselelerinden birisi, arazi 
mülkiyetidir. İkincisi işletmelerin bölünmesidir. Aile işletmeleri, Medenî 
Kanunumuzun tesiri altında durmadan bölünmektedir. Bu aksaklıklar hukuka, 
taallûk etmektedir. Ziraî reforma ihtiyaç vardır. Ziraî kredi ve sermaye olmak üzere, 
bu dâvaları sıralamak mümkündür. Bütün bu işleri yapabilmek için de işe sermaye, 
sistem ve bunun yanında yeni bir ruh ilâve etmek iktiza eder. Ve bilhassa boş duran 
sahaları olduğu gibi boş duran elkri de harekete geçirmek ve bunları istihsale sevk 
etmek ve bugün dönümden aldığımız mahsul miktarını iki misline, üç misline 
ulaştırmak iktiza eder. Yalnız sermaye ile, milyonlarla bu işi halletmeyi beklersek 
maalesef bu iş için zamanımız kâfi gelmez, önümüz hakikaten karanlıktır. işe yalnız 
Tarım Bakanlığı olarak değil, Hükümet olarak, Devlet olarak, millet olarak sarılmak 
zorundayız. Mesele bu işi hangi cephesinden ele alırsak alalım, görüyoruz ki, 
karanlıktır. Fakat biz işe yeni bir ruh ile sarılırsak ve bilhassa çalışmalarımıza biraz 
da bilgi katmak suretiyle istihsalimizi bugünün üç misline, 5 misline çıkarmak 
mümkündür. Hattâ normal çalışma bile kâfidir. Çünkü ancak bugün çalışılması 
lâzımgelen zamanın dörtte biri kadar çalışıyoruz. Zamanla bütün engelleri yok etmek 
işten değil. Bu iş için yani işi yeni ruhla ele alabilmek için Tarım Bakanlığında 5 
aydan beri çalışılmaktadır. Yani plân meselesi. Muhtelif cepheleriyle imkânlarımız 
nelerdir ve istihsalde nerelere ulaşabiliriz, bunları planlamakla meşgulüz. Bu plân 5 
yıl üzerine ayarlanmıştır ve zirai kalkınma plânı, Devletin iktisadî plânının mühim 
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unsurlarından birini teşkil edecek ve Tarım Bakanlığının bu plânı, Devlet Plânlanın 
Teşkilâtının çalışmaları ile tamamlanacaktır. 1961 bütçesiyle yapılmasını 
tasarladığımız işler : Her şeyden evvel çiftçilerimizin öğretim ve eğitimine büyük 
önem verdik. Çiftçi gençlerinin, çocuklarının, kadın ve erkeklerinin yetişmesini 
birinci plânda ele aldık. Ziraat dertlerimizi, istihsal dertlerimizi kabil olduğu kadar 
büyük kütlelere duyurabilmek için er eğitim merkezlerini ele aldık. Bu merkezlerde 
yalnız ziraat dertlerimiz üzerinde durarak kurslar ve konferanslar verdiriyoruz. Bir 
arkadaşımızın işaret ettiği gibi bunlardan büyük bir şey beklemiyoruz. Beklediğimiz 
Türkiye gençliğinde, Türkiye genç çiftçilerinin kafasında dış memleketlerle bizim 
istihsal dertlerimizin mukayesesini yaptırıp dertlerimiz hakkında açıkça onlara kulak 
dolgunluğu vermektir. Diğer yandan daha önce de Meclise arz etmiştim, bir soru 
münasebetiyle arz etmiştim, 10 bin genç çiftçiyi öğretim yolu ile ve 4 ilâ 6 aylık 
kurslarda çalıştırılarak yeni metotları öğretmek için yetiştirme merkezleri açıyoruz. 
Mevcut 19 teknik tarım ve bölge tarım okuluna ilâveten 10 yıl içinde yeniden 20 tane 
teknik tarım okulu açılması ve bunlardan 3 veya 5 ini bu yıl tahakkuk ettirmeyi bu 
seneki bütçe ile plânladık. Çiftçi çocuklarının istihsale iştirak ettirilmelerini sağlamak 
için kurduğumuz 4 K yi 11 binden 50 bine çıkardık. Yine çiftçi kadınlarının 
yetiştirilmesi için de halen 30 bin ev kadını ile meşgulüz. Bunların sayısını 5 sene 
içerisinde 300 bine çıkarmak için plânladık. Çeşitli toprak koruma tedbirleriyle bir 
an evvel toprak erozyonunu önlemek için çalışıyoruz. Erozyondan korunmuş 
topraklarda hayvan yemleri yetiştirilmek suretiyle bir taraftan hayvanları kurtarırken 
diğer yandan da toprağın açlığını gidermek ve bereketini artırmak için işlerimizi 
plânladık. Bu yönden 13 vilâyette ve 24 yerde 303 bin dönüm toprak muhafazaya ve 
teraslamaya alınmıştır. Meyilli arazide yapılacak teraslarda hayvan yemleri ile 
birlikte çeşitli bağ ve bahçe mahsulleri yetiştirilmesi için bu iş canlandırılmış 
durumdadır. Bilhassa meyilli arazide bu gibi ıslah edilmiş topraklarda hayvan 
yenileriyle çeşitli bağ ve bahçe mahsulleri yanında zeytin, Antebfıstığı, harnupluk 
gibi çalışmalara da ön plânda yer verilmiştir. Bugünkü durumda iki milyon aded olan 
bağ çubuğu istihsali. Amerikan çubuğu istihsali, Devlet üretme fidanlıklarında 200 
milyona çıkarılmak için çalışılmaktadır. Depo fidanı usulü kullanmakla bu işi 3 - 4 
yerde yapacağız. Senelik zeytin istihsalini 2 milyona çıkarmak yolundayız. Bu arada 
bütün kıyı bölgelerimizde ve bilhassa Ege ve Akdeniz kıyı bölgelerimizde bol 
miktarda bulunan deliceliklerin aşılanması işini de plânlayıp yılda en azından 4 - 5 
milyon civarında olmak üzere zeytinlik çalışmalarına hız vermeyi de düşünüyoruz. 
Sulama sahalarımızdaki çoraklıkları önlemek için yedi il ve on yerde 63 bin 
dönümlük sahayı çoraklıktan kurtarmak kararındayız. Bunun plân ve programı 
hazırlanmıştır, iyi sulama tesislerini de artıracağız. 50 il ve 208 yerde 50 bin 
dönümlük sahayı küçük sulama yoliyle yeniden sulamaya alacağız. Dokuz il ve on 
dört yerde iki yüz on bir bin dönümlük sahada sulamayı geliştirmek, sulu ziraati 
geliştirmek çalışmaları yapılacaktır. Gübreleme ve ekim toprağı işlerinde 
topraklarımızın bereketini artırmak da sağlanacaktır. Sayın Çelikbaş, pamukçuluk 
çalışmalarımızı bilhassa övdüler. Kendilerine teşekkür ederim. Fakat, pamukçulukta 
da bugünkü istihsalimizi diğer memleketlerle mukayese ettiğimizde miktar 
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bakımından biz ancak üçte bir, dörtte bir nispetindeyiz. Bilhassa toprağın bereketinin 
arttırılması için yeşil gübre işi birinci plânda yer alacak ve önümüzdeki bahardan 
itibaren bütün pamukçuluk sahalarımızda, Devlet çiftliklerinde gübreleme işi, 
hayvancılıkla birlikte esaslı bir şekilde ele alınacaktır.” Dedi.

 Devamla, “Az kaldı efendim. Diğer yandan mahsulün piyasalara hazırlanması 
ve muhafazası işlerinde de usta elemanlar yetiştirmek meselesini ciddî olarak, 
önemle ele alıyoruz. Meslekten olan insanların dış memleketlerde daha iyi bir 
şekilde yetişmeleri için çalışıyoruz. Ayrıca memleket içinde açılacak kurslarda 
bilhassa müstahsıllarımızı, istihsal yönünden yetiştirmek istiyoruz. Bunlar ele 
alınmış vaziyettedir. Bunun ilk semerelerini narenciye bölgesinde halen almış 
durumdayız. Dış istihlâk merkezlerinde portakallarımız tutunmaya başlamıştır. 
Başka memleketlerin portakalları 13 - 14 kuruş arasında, müşteri bulurken bizim 
memleketimizin portakalları, bilhassa Hamburg’da 25 ilâ 50 mark arasında 
müşteri bulmaktadır. Bizim mahsullerimiz, İsrail’i, İspanya’yı, İtalya’yı bu hususta 
geride bırakmıştır. Bu husustaki çalışmalarımız gelişmektedir. Narenciyedeki 
çalışmalarımızı, Marmara bölgesindeki mahsullerimiz için de yapmak, şeftali, 
üzüm ve diğer mahsullerimizde de ele almak istiyoruz. Umumî olarak mâruzâtım 
bundan ibarettir. Şimdi, kısaca bâzı arkadaşların temas ettikleri sorulara cevap 
vermeye çalışacağım. Orman Bakanlığı, Veteriner Bakanlığı kurulması konusunda 
konuştular. Bu meselelere kısaca temas edeceğim. Tarım Bakanlığı sahasında 3 
meslek mevcuttur. Maalesef ben bildim bileli, bu 3 kardeş meslek arasında, şu veya 
bu yönden, nasıl kardeşler arasında çekişmeler olursa, bu kardeş meslek mensupları 
arasında da çekişmeler mevcuttur. Her üç meslek de hedef olarak, bu memleketin 
çiftçisine hizmet edebilmek için çırpınır. Çiftçinin tarlası vardır, hayvanı da vardır. 
İşçisi de vardır. Bu bir ünitedir. Bu bakanlığın mensupları da bir aileye benzer, 
esas kardeşler arasında olduğu gibi, bu bakanlığın üç meslek mensupları arasında 
da çekişmeler mevcuttur. Hüner bu çekişmelere meydan vermemektedir. Bu üç 
meslekin, kardeş meslekin aralarındaki meslek heyecanlarına yer verir. Bunları idare 
etmek lâzım. Bendeniz şahsan bu hususa ilk günden beri gayret sarf etmekteyim. Ve 
bugüne kadar edindiğim neticelerden de şahsan memnunum. Orman Bakanlığını, 
bakanlık makamına geldiğim gün tasarının hazırlanmış şeklini masamda buldum 
ve imzalıyarak gönderdim. Bu nihayet Hükümetin ele alıp gene Meclisinizde 
halledeceği bir meseledir. Yalnız şuna bilhassa işaret edeyim ki, şu veya bu yönden 
şu, bu meslek heyecanları ile hareketler olacaktır, geçmişte olduğu gibi, bugün de, 
bundan sonra da hareketler olacaktır. Fakat asıl gaye bu memleketin özlenen refaha 
ulaşmasıdır. Bu yolda mesleklerin el ve fikir ve gaye birliği yapmaları zarurîdir ve 
yapmaktadırlar ama bu bakanlık bünyesinde yahutta mesleklerin tezahürü şeklinde 
üç bakanlık bünyesinde hallolunması iktiza eden bir husustur. Biz kalkındırmak 
istediğimiz köylüyü, çiftçiyi birinin eteğini bir yerinden öbürünü öbür taraftan 
çekmek suretiyle kalkındırmak usulüne başvuracak değiliz. Bu hususta size kendi 
inancım olarak teminat verebilirim ki, eskiye nazaran bu şekildeki itişmeler daha 
da azalmıştır. Önümüzdeki günlerde bunun her gün biraz daha azalmak suretiyle ve 
bütün gayretlerin ulaşacağı hedeflere sevkı ile daha ferahlatıcı neticelere ulaşacağına 
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şahsan inanmış durumdayım. Sayın Sırrı Atalay bütçe ile yapılacak işlerin bilhassa 
neler olacağı hakkında şüpheye düşmüşler. Zannediyorum ki, verdiğim izahat 
kendilerini tatmin etmiştir. Umumî olarak maruzatım bundan ibarettir. Daim fazla 
huzurunuzu işgal etmek istemiyorum. Eğer cevaplandırmadığım hususlar kalmışsa 
hatırlatılmasını rica ederim. (Ziraat odaları sesleri) Ziraat odaları için sizin de 
teferruatı ile bildiğiniz gibi ödenek 1960 da konmuştu. Fakat bu malî mülâhazalarla 
kullanılamamıştır. Bu sene de ödenek konmuştur. Fakat bakanlığımızca Maliye 
Bakanlığından elde etmek imkânı olmamıştır. Bu hususta çalışacağız… Bunların her 
ikisi de eldeki imkânlar nispetinde tahakkuk ettirilmektedir. Bu imkânların buraya 
kadarki kısmı gösteriyor, ki, dertler bir değil, bin değil fakat bunların karşılanması 
ancak imkânlarla sınırlı bulunacaktır. Burada daha ziyade şu veya bu meslek için 
değil sadece bizim imkânlarımız nedir bu imkânlarla gayelere doğru gitmeyi 
sağlamak için ne yapıyoruz, ne yapmalıyız? Mühim olan budur. Efendim, hepinizi 
hürmetle selâmlarım.” Diyerek sözlerini tamamlayıp kürsüden ayrıldı.

Kurucu Meclis üyesi Şevket Raşit Hatipoğlu kürsüye geldi. “Muhterem 
arkadaşlarım; bir kader işine benziyor bu işte. Çiftçiler nasıl nafakalarını hasis 
topraklardan çıkarmak için zahmet çekiyorlar ve didiniyorlarsa, burada ziraat işlerini 
görüşmek doya doya görüşmek için de bizler didiniyoruz. Yeter zamanı bulamadığımız 
için çırpınıyor. Şimdi de zamanın ilerlemiş olması ve yorulmuş bulunmamız benim 
kadersizliğimdir. Bununla beraber, sabrınızı suiistimal etmeden bâzı meseleler 
üzerinde düşüncelerimi söylemek  isterim. Kurucular Meclisi, Ziraat Vekâleti Bütçesi 
konuşulurken dikkatini, alâkasını, esirgemedi. Ziraat işlerine çok derinden bir alâka 
gösterdi.  Birçok arkadaşlar türlü meseleler üzerine düşüncelerini söylediler. Bu 
dikkat ve alâka beni çok sevindirdi. Zaten İnkılâp İdaresi de  ziraat işlerini de büyük 
bir ciddiyetle ele almış bulunuyor. Bunu da şükranla karşıladığımızı belirtmek 
yerinde olur. Yine de içimde bir endişe var. Acaba bu alâka ne derece sözde kalırmış 
diye... Çünkü bizde ziraat sözde daima ehemmiyet kazanmıştır. Büyük Millet 
Meclisinde de ziraat işleri her zaman ehemmiyetle ele alınmıştır. Bu konuda parlak 
sözler söylenmiştir. Fakat işte bir türlü ön plâna çekilmemiş ve adı anılacak büyük 
yatırımlar yapılmamıştır, ziraat dâvaları uzun yıllar oluruna bırakılmıştır. Bu sebepten 
ekmeklik hububatı şimdi Amerika’dan satınalıyoruz. Gene Amerika’dan yağ 
alıyoruz, et alıyoruz, peynir alıyoruz. Koyun, sığır etleri ithal ettiğimizi hatırlayınız. 
Daha geçen sene Amerikadan 90 bin ton soya yağı aldığımızı unutmayınız. Bundan 
dört yıl evvel de yarım kilo vita yağı alabilmek için kadınlarımızın bakkal dükkânları 
önünde kuyruk yaptıklarını unutmak mümkün mü? Halbuki bu memlektin dağında 
taşında çeşit çeşit yağ nebati yetişir. Fakat ziraat ihmal edildiği için bugün ekmeklik 
buğdayımızı Amerika’dan alıyoruz.  Eğer bu dost yardımı kesilirse bu milletin hali 
ne olacak? Daha bugün de milletimizin beslenememesinden korkuluyor, nüfus 
üremesini önliyecek tedbirler düşünen akıllılar çıkıyor. 770 bin küsur kilometre 
karelik bir vatan üstünde  30 milyonluk bir milletin aç kalacağından korkuyoruz. 
Bunun böyle oluşu ziraatin yüzüstü bırakılmasından ileri geliyor. Halbuki ziraatimiz 
teknik ve ekonomik sahalarda geliştirildiği takdirde bu vatan 70 milyon insanı ferah 
ferah geçindirir. İşte bütün bunlara bakarak ziraatin gene unutulup yüzüstü 
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bırakılmasından korkuyorum. Öte yandan da ümidim sönmüyor. Bu defa Meclisin, 
Hükümetin ziraat işlerini benimseyişi bambaşka.. Son on yıl içinde ziraat dâvalarının 
açıkça ele alındığı ve bunlar hakkında tenkidler yapıldığı pek görülmemiştir. Toprak 
dâvası, orman dâvaları ele alınamıyordu. Şimdi Millî Birlik Komitesi tarafından bu 
dâvaların benimsendiğini görüyoruz, seviniyoruz, ümitleniyoruz. Muhterem 
arkadaşlar; ziraatin derdi bir değil, binden ötedir. Çiftçilerimizin şikâyetleri, dilekleri, 
saymakla bitmez, söylemekle tükenmez. Şairin dediği gibi bir dokun, bin ah işit 
kâsei fağfurdan. İnsan hangi dertten bağlıyacağını şaşırıyor, hangi meseleyi ele 
alacağını bilemiyor. Zaten şu dar zaman içinde bütün ziraat meselelerini deşmeye 
imkân yoktur. Bununla beraber ziraatin bâzı meseleleri üzerinde kısaca durmaya ve 
onları aydınlatmaya çalışacağım. Yalnız, daha önce konuşan Fethi Çelikbaş 
arkadaşımızın ileri sürdüğü iki fikre dokunmak isterim. Kendisi ziraat politikasını 
otarşik buluyor, serbest mübadele esasına göre yönlenmesini istiyor. Bunun için de 
kauçuk istihsali üzerindeki araştırmaları nafile buluyor ve bunu misal olarak ileri 
sürüyor. Hemen açıklamak isterim ki, kauçuk işi ilmî ve teknik bir mevzu olarak ele 
alınmıştır ve konu üzerinde araştırmalar yapılmasına başlanmıştır. Muvaffak olursa 
memleket için bir kazanç olur, olmazsa bu ilmen ispat edilmiş, aydınlanmış olur ve 
bir daha üzerinde durulmaz. Bugün konunun kesin bir şekilde aydınlandığına kaani 
değilim. Şunu hiçbir zaman unutmamak lâzımdırki bir devletin, memleketin tabiî 
imkânlarını ilmî yollardan yoklamak, araştırmak vazifesidir. Kaldı ki, bu memlekete 
bâzı yeni kültürler başlangıçta hep şüphe ile karşılanmış, hicivler matbuattan 
parlâmentolara intikal etmiştir. Bizde çay yetiştirmesi bunlardan bir örnektir. 
Türkiye’de çay yetiştirilmesi hücumlara uğramıştır. Âlim geçinenler bile Türkiye’de 
çayın yetişmiyeceğini ileri sürmüşler, fıkra muharrirleri bu teşebbüsle alay etmişler 
ve parlâmentoda tenkitlerin bir türlü sonu gelmemiştir. Eğer bu dâvayı yürütenler bu 
tenkitlere, kulak verseydiler ve dâvayı yüz üstü bıraksaydılar bugün memleketimizde 
çay yetiştirilemezdi, çayı dışardan getirmeye mahkûm olurduk, hele Demokrat 
Partinin döviz kıtlığından doğan yokluklar arasında çay da bulamazdık. Dâva 
sahipleri yılmadılar. Böylece bugün memleketimizde çay yetiştirilmektedir. Biz 
kendi çayımızı içmeye başlamış bulunuyoruz ve çay yetiştiren vilâyete de yılda 40 
- 50 milyon liraya yakın para girmektedir. Vaktiyle muz üzerinde çalışmalar 
başlayınca da, teşebbüs alay konusu olmuştur. Fakat bugün kendi memleketimizin 
muzlarını yiyebiliyoruz. İmparatorluk devrinde Türkiyeye limon, portakal Yafa’dan, 
Cenuptan gelirdi. Aynı cins portakalları yetiştirme işleri ele alındığında da bizde 
cinsi iyi portakal yetiştirilemiyeceğini iddia edenler pek çoktu. Fakat şimdi standart 
Yafa ve Vaşington portakallarını memleketimizde yetiştiriyoruz ve ihraç da ediyoruz. 
Bunların hepsi Devletin, bu vatanın tabiî imkânlarını araştırmasiyle mümkün 
olmuştur. Muhterem Fethi Çelikbaş ziraat politikasının spekülatif  kommersiyal 
istihsal prensibine uygun yönlenmesini istiyor, mutlaka istihsal yığınakları 
kurulmasını istiyor. Yalnız Türkiye Ziraatinin böyle teşebbüslere elverişli bir 
durumda bulunup bulunmadığını düşünmüyor. Muhterem arkadaşlar; Türkiye 
ziraatinin bugünkü umumi durumu şöyle ifade olunabilir : Bizim ziraatimiz düzenleri, 
sistemleri cihazları ve usulleri bakımından iptidaî bir ziraattir. Bu ziraat hâlâ ve 
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büyük ölçüde adeta orta çağın şartları içindedir. Böyle bir ziraat teknik temeller 
üzerine yeni baştan kurmadan onu spekülatif piyasaya göre yönlendirmek çok 
zordur. Bu memlekette hâlâ milyonlarca karasaban işlemektedir. İstihsal vasıtalarının 
çoğu tahtadan yapılmış iptidaî vasıtalardır. Sonra bu memlekette toprakla uğraşmayı 
sanat edinen, fakat benimdir diyeceği bir karış toprağı bulunmıyan milyonlar vardır. 
İşte önce bu ana dâvaların halledilmesi lâzımdır. Bu ziraatin reforme edilmesi şarttır. 
Onun için bu memlekette ziraat politikasının heveslere göre değil, bu milletin 
zaruretlerine ve yurdun gerçeklerine uygun yönlenmesi gerektir. İşte vaktiyle biz 
ziraat politikasını bu temeller üzerinde, bu  günlere çevirmiştik. Evet, aslında ziraat 
politikası bir istihsal politikasıdır. Bütün faaliyetler bu mihver etrafında döner. 
Ziraatte bizim istihsal politikasının yönleri istihsalleri çeşitlendirmek, istihsalleri 
genişleterek, randumanları yükselterek, çoğaltmak kaliteleri yükseltmek ve 
maliyetleri düşürmektir. Muhterem arkadaşlar; ziraatimizi bu hedeflere ulaştırabilmek 
için de ziraat politikasının aksiyonlarını memleketin gerçeklerine ve milletimizin 
zaruretlerine uygun olarak ayarlamış bulunuyorduk. Gerçekten Türkiye ziraatinde 
ilk göze çarpan gerçek nedir? İlmî ve teknik bilgi yoksulluğu. Mahdut istisnalardan 
sarfınazar, çiftçilerimizin ziraat bilgisi amprik bir bilgidir. Bu bilgi zaman içinde 
müşahadeden, hâdiseleri yaşamadan doğar, babadan oğula geçer. Çok zor değişir, 
çok ağır ilerler, statiktir, yani durgundur. Amprik bilgiye dayanan ziraat, görenek 
usulleriyle yapılır. İşte böyle bir ziraat geri bir ziraattır, ilerlemez. Halbuki müspet 
ilimlerden doğan bilgilerle yürütülen ziraat duraksız ilerler. Çünkü müspet ilimler 
çabucak yeni yeni hakikatlara ulaşır, böylece hızla ilerler. Bu bilgilerin kullanıldığı 
ziraatlerde teknik usuller uygulanır. O halde bizim ziraatimizi ilerletmek için önce 
amprik bilgiler yerine müspet ilimlerden doğan bilgileri ve görenek usuller yerine de 
teknik usulleri yerleştirmek gerekir. İşte bu maksatla teknik ziraat okulları ve teknik 
bahçıvanlık okulları açılmaya ve kurslar organize edilmeye başlanmıştır. Sonra, 
arkadaşlar, daha önce de ifade ettiğim gibi bu memlekette topraksız ve toprağı 
yetmiyen milyonlarca vatandaş vardır. Bunların topraklandırılması için kanun 
çıkarılmış ve işe başlanmıştır. Bundan başka çiftçilerimizin istihsal vasıtaları da çok 
iptidaîdir. Bunların iyi istihsal vasıtası ve istihsal malzemesi ile donatılması için 
Zirai Donatım Kurumu ve Devlet Üretme Çiftlikleri kurulmuştur. Bunların yanında 
çiftçilerin kredi işleri ve sigorta meseleleri de ele alınmıştır. Bu konuda teferruat 
üzerinde durarak sabrınızı tüketmek istemem. Yalnız şunu söylemekle yetinirim, 
Türkiye’de 1950 den çok önce sağlam ve ilmî temellere dayanan müspet bir ziraat 
politikası güdülmeye ve bunun da neticeleri alınmaya başlanmıştı. Ziraat Vekâletinin 
iyi yetişmiş sağlam bir meslek kadrosu da vardır. Orman, ziraat ve veteriner 
mesleklerinin ehliyetli, fedakâr kadrolarına her bakımdan güvenilebilir. 1950 den 
önce hayvancılığımızın ilerletilmesi, ormancılığımızın ıslahı, birçok ziraî şubelerinin 
ıslahı için canlı hareketler ve faaliyetlere başlanmıştı. 1950 den itibaren dış yardımlar 
başlamıştır.  Ziraata, hayvancılığa, ormancılığa yatırım imkânları hâsıl olmuştur. 
Artık Türkiye ziraatinin ilerlememesi için hiçbir sebep kalmamıştır. Fakat bilir 
misiniz arkadaşlar; 1950 den sonra neler oldu? Bütün bu hazırlıklar ve faaliyetler 
durdu, ormancılık, hayvancılık ve ziraat alanlarında korkunç bir yağmadır başladı. 
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On yıllık Demokrat Parti idaresinde orman, ziraat ve veteriner alanları kadar yağmaya 
uğrayan daha başka bir alan gösterilemez. Bütün bu alanlara meslek adamlarının 
çektikleri çile anlatılamaz. On yıllık partizan idare bu vatanın ana kaynaklarını 
yağma ve ihmallerle kurutmuşlar, bu hale getirmişlerdir. Memlekete binler ve 
binlerle getirilen ziraat makinaları parçasızlıktan ve tamirsizlikten kullanılmaz hale 
gelmiştir. Elinde bulunan değerli istihsal vasıtalarına yedek parça tedariki için döviz 
ayıramıyacak derecede gafil ve saygısız idareden ne beklenir? Muhterem arkadaşlar; 
memleket ziraatinin durumu gerçekten ciddîdir. Ziraatimizle sözde ilgilenmekle 
yetinemeyiz. Bütün dikkatimizi ve imkânlarımızı bu sahada toplamalıyız ve 
ormancılığımız, hayvancılığımız ve toptan, ziraatimiz için devamlı olarak büyük 
miktarlarla yatırımlara hazırlanmalıyız. Çünkü bu memleketin ana kaynakları 
bunlardır. Biz milyonları aşan iç ve dış borçları ancak bu kaynaklardan çıkaracağımız 
servetle ödiyebiliriz. Ve asıl mühimmi duraksız üreyen milletimizin yedirilmesi, 
içirilmesi, giydirilmesi ve barındırılması da bu kaynaklara bağlıdır. Hepinize sevgi 
ve saygılarımı sunarım.” Dedi.

Konuşmalar tamamlandıktan sonra, Tarım Bakanlığı bütçesinin fasıllarını 
okunmasına geçildi: B. 101 201 202 203 204 206 207 209 210 217 218 301 302 
Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük halklar Bakan ödeneği ikinci kısım - 
Personel giderleri I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar 56 Ücretler 23 Geçici hizmetliler 
ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri lira 12 
000 187 001 436 000 161 000 100 000 3 000 II - Başka haklar 4178 ve 4598 sayılı 
kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 1 196 500 Ecnebi dil bilenlere 
3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı 
Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapılacak ‘ödemeler 5 Temsil giderleri Kanunlar gereğince 
verilecek ücret ve tazminatlar Kasa tazminatı Üçüncü kısım. - Yönetim giderleri 
Merkez daireleri büro giderleri Vilâyetler büro giderleri 1 165 198 4 200 617 500- 
20 000 147 000 070 000 421 422 423 424 425 426 B. 303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 305 Kira bedeli 1 306 Giyecekler 
307 Harcırahlar 11 308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri 
ve harcırahları 309 Taşıt giderleri  8 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil 
giderleri Okullar genel giderleri Zirai mücadele Tarla ziraati, tohum ıslahı, deneme, 
üretme, çayır ve mera, kauçuk ve hayvan besleme işleri genel giderleri Bahçe ziraati 
işleri, bağcılık meyvacılık, sebzecilik, süs nebatları, zeytin ve çay genel giderleri 
ipekböcekçilik, tavukçuluk, arıcılık genel giderleri Ziraat sanatları genel giderleri 
Pamuk işleri genel giderleri Tohum temizleme evleri ve makına işleri genel giderleri 
Veteriner mücadele, tahaffuz evleri, hastaneler, bakteriyoloji ve serum kurumları 
ve lâboratuvarlar kurma ve idare işleri genel giderleri Veteriner zootekni, ıslah ve 
üretme işleri genel giderleri Merinos işleri genel giderleri 403 416 417 418 419 
420 Lira 60 000 858 000 226 000 37 000 305 000 185 000 122 000 5 000 6 654 
000 15 077 100 8 957 473 6 004 000 t 1 100 000 145 000 700 000 2 250 000 7 150 
000 3 745 000 2 100 000 - 456 B : 7 B. 26.2 lira 561 000 976 000 521 000 082 000 
296 000 160 000 047 500 240 000 303 000 473 000 65 000 10 000 427 6893 sayılı 
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Kanun gereğince verilecek prim ve para mükâfatı 428 Sulama, toprak etüd ve tahlil 
ve kimyevi gübre, küçük su ve artezyen işleri genel giderleri 15 429 Kimyevi madde, 
ecza ve ilâçlar 26 450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 3 451 Yayın giderleri 452 Staj giderleri 1 453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 1 457 iç kongreler ve teknik toplantılar genel giderleri 458 Fuar, 
sergi ve teşvik genel giderleri 476 Kurs genel giderleri 5 Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları Altıncı kısım - Yardımlar 601 904 
sayılı ıslahı hayvanat Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince özel idarelere 
yapılacak yardımlar 200 000 653 Ziraat memur ve müstahdemleri Yardım Sandığına 
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere) 104 000 
667 6964 sayılı Kanun gereğince ziraat odaları birliklerinin kuruluş masraflarına 
yardım 1 Yatırımlar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 1 275 000 711 Makina, alet ve 
malzemeler onarımı 1 282 000 731 istimlâkler 6 175 000 751 Satınalınacak makina, 
alet ve malzemeler 13 910 527 753 Teknik ziraat ve teknik baçıvanlık okullarından 
mezun olacaklara 4486 sayılı Kanun gereğince verilecek vasıta ve malzemeler 174 
900 1961 0:2 B. lira 761 6831 sayılı Orman Kanunu mucibince yapılacak ödemeler 2 
771 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler 21 318 098 772 7475 
sayılı Kanun gereğince yapılacak erozyon, toprak muhafaza, arazi ıslahı, ziraî sulama 
ve arazi tevhidi işlerine ait yatırımlar 45 571 000 773 Döner sermaye 4 580 000. 

Okuma tamamlandıktan sonra Tarım Bakanlığı Bütçesi oylanarak kabul edildi.
Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bütçesinin fasıllarını okutuyorum. B. 

lira ikinci kısım Personel giderleri I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 3 162 552 202 
Ücretler 5 619 600 2?3 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 14 400 204 Ecnebi uzman 
ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 34 310 II - Başka haklar 206 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 114 900 207 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı 1 209 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 560 640 
Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 301 Merkez daireleri büro giderleri 89 500 — 
457 — B : 7 26,2. Lira 302 Vilâyetler büro giderleri 161 000 303 Basılı kâğıt ve 
defterler 25 000 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 281 500 305 Kira 
bedeli 40 00.1 306 Giyecekler 18 070 307 Harcırahlar 199 000 308 4598 sayılı 
Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve harcırahları 25 000 309 Taşıt giderleri 
132 500 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 403 Temsil giderleri 5 000 417 İşletme 
umumi giderleri 2 234 920 450 Teknik Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak 
öğrencilere verilecek burslar 70 125 451 Yayın giderleri 38 000 452 Staj giderleri 55 
500 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderleri 107 866. 476 Memur ve 
hizmetlilerin kurs giderleri 120 000 Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçları 1 
510 502 Eski yıllar borçları 3 050 Altıncı kısım - Yardımlar 653 Meteoroloji Memur 
ve Müstahdemleri Yardım Sandığına (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine 
yardım maksadiyle) 50 025 Yatırımlar I - Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük 
yapılar 100 000 711 Mevcut makina, alet ve malzeme onarımı 1 500 II - Satınalma, 
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yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 742 Meteoroloji istasyonları yapı giderleri 406 
000 751 Satınalınacak makina, alet ve malzemeler 150 000 752 Motorsuz taşıtlar 
satınalma karşılığı. 3 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1961 yılı bütçesini 
oyunuza sunuyorum; Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1961 yılı bütçesine geçiyoruz. Birinci madde ve ona 
bağlı cetveldeki fasılları okutacağım. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1961 yılı Bütçe Kanunu MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 8 625 000 lira ve yatırım giderleri için de bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 540 000 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi bölümleri okutuyorum. A/l - CETVELİ Lira 88 580 ikinci 
kısım - Personel giderleri I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar 3 919 600 Ücretler 2 944 
600 Geçici hizmetliler ücreti 2 101 II - Başka haklar 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanun gereğince T.C. Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı 5433 sayılı Kanunun 27 nci maddesi 
gereğince veznedar ve yardımcılarına Verilecek kasa tazminatı 17 500 Üçüncü kısım 
- Yönetim giderleri 301 Merkez daireleri büro giderleri 59 500 302 İşletmeler ve 
merkez atelyesi büro giderleri 92 000 201 202 203 206 207 209 210 218 588 626 
4 200 458 fc : k 26.2 B. lira 303 Basılı kâğıt ve defterler 45 000 304 Posta, telgraf 
ve telefon ücret ve giderleri 55 000 306 Giyecekler 14 000 307 Harcırahlar 217 475 
308 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve harcırahları 24 000 
309 Taşıt giderleri 11 000 Dördüncü kısım Daire hizmetleri 403 Temsil giderleri 5 
000 407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 inci maddesini ilgilendiren giderler 15 
500 416 5433 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince okul giderleri 10 000 419 
Mahkeme giderleri 75 000 446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta 
fonu karşılığı 100 447 7126 sayılı Kanunun değişik 37 nci maddesi gereğince Sivil 
Savunma yardım fonu  9 165 448 Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin 
imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon 
azalarına verilecek ücretler ve bu kanun gereğince yapılacak hizmetler karşılığı 1 
450 Üniversite ve yüksek okullar da okutulan talebelere verilecek burslar 77 400 
451 Yayın giderleri 16 500 452 Staj giderleri 95 520 458 Fuar ve sergi giderleri 5 
000 476 Kurs genel giderleri 35 155 Beşinci kısım - Borçlar 501 Gecen yıl borçları 
10 000 502 Eski yıllar borçları 10 Ö00 505 Hükme bağlı borçlar 150 000 Altıncı 
kısım - Yardımlar 653 Memur ve hizmetlilerin öğle yemekleri için Devlet Üretme 
Çiftlikleri Mensupları Yardımlaşma Sandığına yardım 27 476 ; lira 100 000 90 000 
3&0 000 1961 0:2 A/2 . CETVELİ B. Yatırımlar I - Onarmalar 701 Bina onarımı 741 
Yapı işleri 742 Dağıtma tesisleri. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. (Birinci madde tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelle birlikte oyunuza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 9 165 000 lira olarak tahmin edilmiştir. B - CETVELİ 
B. lira 1 Döner sermayenin yıllık safi gelirinden ayrılacak mülhak bütçe giderleri 
karşılığı 9 145 000 3 Çeşitli varidat 20 000 (İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğünce 1961 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1961 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3. maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğünün 30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine 
giren hizmetlerine ait kadrolar, (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile teşriî organa sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. MADDE 5. — Devlet Üretme Çitflikleri 
Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 7.6.1949 tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı 
(1, 2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1961 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki 
ödenek üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödenekten; 1928 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebe Umumiye 
Kanununun 93 üncü maddesine göre müruru zamana uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1961 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
3 ve 4 üncü kısım bölümleri ile yatırım bölümleri artıklarından eski yıllar borçları 
bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1961 
tarihinden itibaren meridir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. MADDE 8. — Bu kanunu Sanayi ve Maliye bakanları yürütür. 

Okunma tamamlandıktan sonra Bütçe oylanarak kabul edildi.
Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe Kanunu MADDE 1. — Orman Genel 

Müdürlüğü 1961 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 75 522 410 lira ve yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) 
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işaretli cetvelde gösterildiği üzere 19 642 453 lira ödenek verilmiştir. B. 201 202 203 
206 207 209 A/l - CETVELİ. İkinci kısım - Personel giderleri I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar Ücretler Geçici hizmetliler ücreti 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanun gereğince T. O. Emekli Sandığına yapı-
lacak ödemeler Temsil tahsisatı Askerlik dersi öğretmenleri ücreti Emekli, dul ve 
yetim maaşları üçüncü kısım - Yönetim giderleri Merkez daireleri büro giderleri 
Vilâyetler büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri Kira bedeli Giyecekler Harcırahlar 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
tedavi giderleri ve harcırahları Taşıt giderleri Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 
Temsil giderleri 3 726 762 4 200 1 440 900 000 107 500 509 350 98 000 304 000 
119 003 950 000 2 650 390 90 000 1 445 000 5 000 460 Lira 2 408 412 416 418 
420 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 inci maddesini ilgilendiren giderler 3167 
sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince yapılacak giderler Hastalıklarla 
savaş giderleri Okullar giderleri Para taşıma giderleri Teknik Araştırma Enstitüsü ve 
istasyonları deneme giderleri 421 Harita ve kadastro işleri 422 6831 sayılı Orman 
Kanunu gereğince yangınlarla savaş hizmetlerinde çalışacaklara yapılacak ödemeler 
Sınırlama Amenajman Ağaçlandırma ve fidanlıklar Toprak muhafazası, yer kayması 
ve orman içi otlaklarının tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü 
giderler Millî parklar ve muhafaza ormanları ile ilgili her türlü giderler 6085 sayılı 
Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı 7126 savılı Kanunun 37 
nci maddesi gereğince Sivil Savunma fonu karşılığı Orman Fakültesinde okutulan 
öğrencilere verilecek burslar ve diğer giderlerle tatbikat harcırahları Yayın giderleri 
Staji giderleri Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler Fuar ve sergilere 
katılma giderleri Kurs giderleri 20 000 423 424 425 428 429 446 447 450 451 452 
453 458 476 Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları 
505 Hükme bağlı borçlar 6 000 312 500 733 800 5 000 171 000 13 500 1-00 000 
200 000 900 000 640 001 701 711 731 741 751 752 753 15 2 100 000 300 000 50 
000 93 071 194 250 150 000 150 000 14 830 5 000 I 000 50 000 18 000 15 000 Lira 
Altıncı kısım - Yardımlar 653 Orman Genel Müdürlüğü Memur ve Müstahdemleri 
Yardımlaşma Sandığına (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardımda 
kullanılmak üzere) Yatırımlar I - Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar Makina, 
alet ve malzemeleri onarımı Kamulaştırma Yapı işleri Satınalınacak makina alet 
ve malzemeleri Satınalınacak tagıtlar 6831 sayılı Orman Kanunu mucibince 
satınalınacak silâh ve malzemeleri 761 Fidanlıklarda yapılacak her nevi su tesis ve 
onarımı 771 Devlet orman işletmeleri döner sermayesi 772 6831 sayılı Kanunun 35 
inci maddesine müsteniden yapılacak ikrazlar karşılığı 781 Teknik araştırma enstitü 
ve istasyonlarında, tecrübe ormanlarında açılacak yollar (Birinci madde tekrar 
okundu.) 41 672 250 000 7 995 3 100 001 4 075 000 3 099 727 4 399 726 2 650 000 
2 000 000 60 000. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleri ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler...  Kabul edilmiştir. MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
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üzere 95 164 863 lira olarak tahmin edilmiştir. B. B - CETVELİ Orman işletmelerinden 
alınacak varidat Genel Müdürlükçe tahsil edilecek müteferrik varidat 6831 sayılı 
Orman Kanununun Lira 92 964 863 200 000 461 B : 7 26.2. B. lira , 35 inci maddesi 
gereğince Hazinece yapılacak yardım 2 000 000 I (İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler...  Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 3. — Orman Genel 
Müdürlüğünce 1961 bütçe yılı içinde elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1961 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün  
30.6.1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine giren hizmetlerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle 
kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl bütçe kanunu tasarısiyle teşriî organa sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek 
olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle beraber oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 5. — Orman Genel 
Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 4.6.1937 tarihli ve 3204 sayılı Kanunla eklerine 
bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1961 
bütçeyında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki ödenek üstünde çıkan ve 
1060 yılı bütçesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili oldukları 
hizmet bölümlerinden bu fasla Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 1937 - 
1959 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 üncü maddesine 
göre zamanaşımına  uğramamış ve yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1961 yılı  
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı 1961 0:2 kısım bölümleri ile yatırım 
bölümlerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 
işaretli eetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 
8. — 9.7.1945 tarih ve 4785 sayılı Orman Kanununun istimlâke ilişkin hükümlerini 
yerine getirmek ve Devlet Orman İşletmelerinin kuruluş ve işletilmesi için 1961 
bütçe yılı içinde kapatılmak üzere 1 000 000 liraya kadar avans almaya ve ertesi yıl 
bütçelerine konacak ödeneklerle kapatılmak şartiyle en çok beş yıl süreli 2 000 000 
liraya kadar istikraz mukaveleleri yapmaya ve bankalarda hesap açtırmaya Tarım 
Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. MADDE 9. — Orman Genel Müdürlüğü Orman okulları öğrencilerinden 
alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 10.— 31. 8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar 
gereğince ormanların sınırlama işine 1961 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla muaddel 18 
inci maddesi hükmü 1961 yılında orman mühendis muavinleri için de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 4961 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Tarım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
— 462 — Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçesinin tümü açık oylarınıza arz 
edilmiştir. 

1961 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün bütçesi fasıl ve 
maddelerini reyinize arz etmiştim. 8 inci maddesinde bir tabı hatası mevcudolduğu 
verilen takrirden anlaşılıyor. (Bu kanunu Tarım ve Maliye Bakanları yürütür.) 
şeklinde olacaktır, o suretle tashih edilmiştir, arz ederim. (Reye konması lâzım 
sesleri) Peki efendim, maddeyi tashih edilmiş şekli ile okutuyorum. MADDE 8. — 
Bu kanunu Tarım ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Okunan şekilde maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler Kabul edilmiştir.

12- ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ76

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi, Devlet Hava Meydanları İşlenmesi Genel 
Müdürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporunun 
görüşülmesine geçildi.

Kurucu Meclis üyesi Hasan Tez Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi hakkındaki 
görüşlerini açıklamak üzere söz alarak kürsüye geldi. “ Çok muhterem arkadaşlarım, 
Ulaştırma Vekâletinin bütçesinin müzakeresinden istifade etmek suretiyle, 10 seneden 
beri ıstırap çekmiş Karadeniz bölgesinin bir çocuğu olarak, Karadenizlilerin ulaştırma 
yönünden derdini arz edeceğim. Demokrat Parti iktidarı zamanında Karadeniz 
bölgesine işliyen vapurlarda insanlar hayvanlarla bir arada seyahat ettirilmiş ve fakat 
Milli inkılâbı mütaakıp bu işler düzene bir miktar olsun konulmuştur. Bu düzenin 
daha iyi bir şekilde yapılması için huzurunuzda muhterem Vekilden istirhama 
geldim. Muhterem arkadaşlar, Karadeniz bölgesindeki denizyolları Demokrat 
Parti iktidarının ocak bucak başkanlarının himaye edilmesine matuf ve bu fakir 
milletin cebinden 10 binlerce liranın aktarılması için, simitçi dükkânları gibi, Devlet 

76  T. C. KURUCU MECLİS TUTANAK DERGİSİ, Yedinici Birleşim (26 . 2 .1961) s.463-472.
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acentaları partizan bir idare ile idare edilmişti. Millî İnkılâbı mütaakıp Millî İnkılâp 
Hükümeti tarafından çok yerinde bir karar alınmış ve bütün Karadeniz bölgesi 
halkı İnkılâbımıza ve Millî Birlik Komitesine, İnkılâp Hükümetine canü gönülden 
bağlanmıştır. Vatan çocuklarının eşit haklara kavuşturulması için denizyollarının 
idaresi Devlet tarafından ele alınmıştır. Denizyolları acentalarında olduğu gibi 
havayallorı acentalarında da D. P. nin kuyrukları varsa derhal ellerinden alınmak 
suretiyle Devletin nurlu eline geçirilmesi lâzımdır. Bunların da bu suretle işletilmesini 
rica ediyorum. Muhterem arkadaşlar, vapurlarda, güvertelerde, gayrisıhhi bir 
durum vardır.  Karadeniz çocuklarının çoğu geçinmek için daima dışarda çalışmak 
mecburiyetindedirler. Tarlalarında mısırdan başka bir şey yetişmez. Rize, Hopa, 
Trabzon’dan yirmi saat uzaklara peynirini satarak yol parası bulup çoluk çocuğunu 
giydirmeye ve nafakasını temin etmeye mecburdur. Demokrat Parti zamanında 
yanlış politika yüzünden vapur tarifeleri yüksek tutulmuştur. Ulaştırma Bakanlığı 
inkılâbı mütaakıp Karadeniz bölgesinde çalışan vapurların tarifelerini  düzeltmiştir. 
Fakat bu kâfi değildir. Anasının babasının nafakasını temin etmek için İstanbul’a 
gelirken Karadeniz çocukları perişan olmakta bir kişinin yattığı yerde beş kişi yatmak 
suretiyle perişan olmakta ve hayatlarını mahvetmektedirler. Vapur güverteleri için 
tarifeler konulmalı bu suretle Karadeniz çocuklarının hayvanlarla birlikte yapmaya 
mecbur kaldıkları seyahatleri bertaraf edilmelidir. Ve güvertedeki bu şekildeki 
yolculuk İnkılâp Hükümetince önlenmelidir. Dolmabahçe’den Yassıadaya giden 
vapurla iki defa seyahat ettim. Bin, bin iki yüz kişi için gidiş ve gelişte muntazam yer 
numaraları vardır. Millî Birlik Hükümeti bunu düzene koymuştur. Ama İstanbul’da 
diğer semtlere işliyen vapurlara beş bin kişi biner; bunlar vatandaş mıdır nedir, 
kendilerinin ne olduğu belli değildir. Arkadaşlar, demek ki, iş iyi şekilde ele alınırsa 
memlekette her türlü şeyin, düzeninin kurulmasının temin edilmesi mümkündür. 
Binaenaleyh Millî Birlik Komitesinin Yassıadaya giden vapurda koyduğu düzen 
gibi Ulaştırma Bakanlığının da Karadeniz bölgesindeki vapurlara aynı düzeni 
koymasını Sayın Vekilden istirham ederim. Muhterem arkadaşlarım, yine trenlerde 
vatandaşların seyahat etmesi çok zorluklar vermektedir, vatandaşlar vagonlarda sırt 
sırta gitmektedir, sağa sola dönmeye bile imkân olmadığı görülür. Hele üçüncü mevki 
yolcuları, kî yolcuların ekseriyetini teşkileden üçüncü mevki yolcuları, seyahatten 
ziyade sefalet içinde gidip gelmektedirler. Millî İnkılâbı mütaakıp bir miktar bunlar da 
düzene girmiş ise de, esaslı bir şekilde düzene konulmasını, ıslah edilmesini, üçüncü 
mevkiin de numaralandırılmasını rica ederim. Arkadaşlar, bu memlekette vatandaşa 
öz evlât, üvey evlât muamelesi 14 Mayıs 1950 de başlamış fakat 27 Mayıs 1960 da 
Millî Birlik Komitesinin ve Türk ordusunun şerefli askerleri tarihe karıştırmıştır. 
Sayın arkadaşlar İnkılâp Hükümetinin başardığı işler söylenmekle bitmez. Bütün 
samimiyetimle Ulaştırma Bakanına muvaffakiyetler dilerim ve hepinizi hürmetle 
selâmlarım.” Diyerek sözlerini tamamladı. 

Daha sonra Kurucu Meclis üyesi İnan İsmail söz aldı, “Muhterem arkadaşlarım, 
zamanın kısalığını nazarı itibara alarak arz etmek istediğim meselelere hemen girmek 
istiyorum.  Ulaştırma Vekâletinin en büyük hizmet sahasını Devlet Demiryolları 
teşkil etmektedir. Bu müessese çalışma itibariyle son derece merkeziyetçi nizam 
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içindedir. İşletme müdürlerinin mesuliyetlerine mukabil salâhiyetlerinin olmaması 
işletmeciliğin iyi netice vermemesine ve aksamasına yol açan en mühim bir 
unsurdur. En basit bir iş için mutlaka Umum Müdürlüğe bir tezkere yazılması, 
veya aynı yoldan teknik bir meselenin izahı, neticesinin alınması çok büyük zaman 
kayıplarına sebebolmaktadır. Mesuliyete muvazi olarak salâhiyetin de verilmesi 
iktiza eder. İşletmeciliğin verimliliği buna bağlıdır. Bu teşkilâtın elinde çok kıymetli 
tesisler vardır. Bunlarda memleketin birçok ihtiyaç maddelerinin imal edilmesi 
mümkündür. Fakat birtakım nazariyeler bu gelişmeyi imkânsız kılıyor. Meselâ; 
ilkimalâtta, maliyetler gayet tabiî olarak yüksek olur, seri imalâta geçmeden maliyet 
yüksek oluyor gibi bir noktai nazarla imalâttan vazgeçip ithalât yoluna gitmek 
doğru değildir. Tesis ve teknisyenlerimize kıymet vermeliyiz. Kalkınmanın salâmet 
yolu bundadır. Bir müddet evvel Eskişehir Fabrikasını ziyaret ettim. Burada çok 
mükemmel yolcu vagonlarının imal edildiğini memnuniyetle gördüm. Bu vagonların 
takriben yüzde yirmisi ithal malzemesidir, iyi tanzim edildiği takdirde bu millî 
tesislerde daha birçok ihtiyaç maddelerinin imali mümkündür. Yeter ki, teşebbüsler 
cesurane ve teknik esaslara dayanmış olsun. Muhterem arkadaşlar, bu müessesenin 
bir kadro fazlalığı meselesi vardır. Bundan bahsederken beş on bin kişiyi birden 
çıkarın demek istemiyorum. Verimli bir çalışma sistemine gidilecekse ihtiyaçtan 
fazla olan kadroların hesaben meydana çıkarılması lâzımdır. Müessesenin işletilmesi 
için teknik bakımdan ve reel olarak ihtiyacı ne ise onu tesbit ve fazlalıklar için, 
yavaş yavaş imkânlar hazırlıyarak tasfiyenin icrası yoluna gidilmelidir. Bakınız 
kadronun vaziyetine; müessesede 39 637 işçi çalışır, buna mukabil 24 696 memur 
vardır. Dünyanın hiçbir işletmesinde böylesine bir kadro ve iflâsa giden bir çalışma 
tarzına tesadüf etmek mümkün değildir. 39 bin iş gücünü idare etmek üzere 25 bin 
büro memuru tutulursa haliyle Devlet Demiryolları dünyayı taşısa, malzemesini 
10 defa amorte etse, zarardan kurtulamaz ve milletin sırtına yük olarak kalmakta 
devam eder. Kadrosu bu derece şişkin bulunmasına rağmen hâlâ ek görev ve 100 
- 150 liralık yevmiyeli istihdamlar gibi acayip bir tutumun mevcudiyetine hayret 
etmemek mümkün değildir. Bir memura, bir buçuk işçinin icra ettiği iş sahasının 
kontrolü isabet etmezken, ek görev israftır ve hatalıdır. Memnuniyetle arz 
edeyim, Sayın Sıtkı Ulay Ulaştırma Bakanı iken, bilhassa bu ek görev felâketini 
ortadan söküp atmıştı. Yeniden aynı yolda gitmeye ait birtakım belirtilerin olduğu 
söylenmektedir. Kıymetli Vekilden rica ediyorum, vaziyet artık görülemiyecek ve 
anlaşılamıyacak durumda değildir. Muhterem arkadaşlarım, bu müessesede çalışan 
39 bin işçi arkadaşın bir kısmı işçi Sigortalarına tâbidir, bir kısmının ise Emekli 
sandıkları vardır. 1951 den itibaren işe alınan işçilerin işçi Sigortaları Kurumu ile 
ilgilendirilmiş olmaları Emekli Sandığını ve mensuplarını istikbal endişesine sevk 
etmiştir. Kısa bir müddet sonra tedbir alınmazsa vaziyet ciddî ve tehlikelidir. Sayın 
Vekilin ve Hükümetin bu hususta ne düşündüğünü öğrenmek isteriz... Arkadaşlar 
umumiyet itibariyle emeklilikte bir usul vardır. Emekliliğin vukubulduğu tarihte 
alınan maaş veya ücret ne ise aynı miktar, emekliliğe esas tutulur. Demiryolları işçi 
Emekli Sandığı ise meselâ; 1960 da emekli olan bir arkadaşın 1954 deki ücretini 
esas alınmak gibi hatalı bir tatbikat içindedir, idarenin bu kararı birkaç defa hâkim. 
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karariyle mahkûm edilmiş olmasına rağmen, aynı hatada ısrar etmesi doğru değildir. 
Sözlerimi ikmal ederken bir noktayı daha arz etmek istiyorum. Birkaç gün evvel 
işçi ücretlerinin münakaşası yapıldı! Maliye Vekilimiz 1939 yılından bugüne kadar 
işçi ücretlerinin on iki misli artmış olduğunu ifade eylediler. Şimdi bakalım böyle 
midir? 23 senelik işçi bugün 307 lira 31 kuruş aldığına göre bunu 12 ye bölersek 
bu işçi 1939 da ayda 26 liraya çalışıyordu demektir. Halbuki o zamanki aylığın 35 
ilâ 40 lira civarında olduğu aşikârdır. 35 liranın 12 misli basit bir hesapla ayda 420 
lira eder. Şimdi işçi ücretlerine zam yapılır veya yapılmaz ayrı bir meseledir. Ancak 
üzerinde durulması lâzımgelen konu. Memleketin umumî menfaatini alâkadar eden 
mevzuları ehemmiyetli ve ehemmiyetsiz diye tefrik etmek gibi hatalı bir yolun 
tutulmuş olmasıdır. Sayın Maliye Vekili eğer diğer meselelerde olduğu kadar buna 
da biraz olsun ehemmiyet atfetmiş olsalardı, bu derece sakat, bu derece realitelere 
uymayan bir beyanla karşımıza çıkmak gibi bir pozisyona düşmezdi. Lütfettiniz, 
beni dinlediniz, teşekkür ederim.” dedi.

Ardından Bütçe Komisyonu adına Fethi Çelikbaş söz aldı “Muhterem arkadaşlar, 
Ulaştırma Bakanlığı, Bakanlık olarak merkezde ve kısmen bölgelerde veya 
limanlarda, diğer bakanlıklara nispetle küçük teşkilâtı ile çalışan fakat çalışmalarını 
tanzim ve murakabe vazifesi ile mükellef bulunduğu büyük ve önemli teşekküllerin 
kendisine bağlı bulunduğu bir teşkilâttır. Ulaştırma Bakanlığı mülhak bütçe ile idare 
edilen Devlet Hava Meydanları Umum Müdürlüğü, 3460 sayılı Kanuna tâbi olarak 
çalışan iki büyük iktisadî teşekkül ki, biri Devlet Demiryolları diğeri PTT Genel 
Müdürlüğüdür. Ve nihayet iki anonim şirket; Denizcilik Bankası ve Türk Havayolları 
ki bunlardan Denizcilik Bankası kendi mevzuunda dünyanın en büyük 
işletmelerindendir. Meselâ PTT büyük bir camiadan terekkübetmekte olup 
memleketin ulaştırma ve haberleşme politikasını yürütmek vazifesini üzerine 
almıştır. Binaenaleyh Ulaştırma Bakanlığı, memleketin haberleşme ve ulaştırma 
mevzularını üzerine almış ve onları Hükümet görüşü dâhilinde sevk ve idare eden bir 
vekâletimizdir. Bu vekâletin işleri mahiyetleri icabı olarak işletmelere muzaf olanlar 
tamamen teknik, vekâletin merkez çalışmaları ise teknik ve politik bir mahiyet 
taşımaktadır. Şunu memnunlukla arz edeyim ki; 27 Mayısı mütaakıp bütün 
işletmelerin; Devlete bağlı bütün teşekküllerin hizmetlerinde maliyet hesabını 
takibederek çalışmak yoluna girilmiştir; PTT İdaresi haberleşme hizmetinin yerine 
getirilmesinde bir maliyet gözetmektedir ki, bunda büyük bir isabet vardır, öyle 
yerlere PTT şubeleri açılmıştır ki, idarenin aylık hasılatı 100 lira, gideri ise 500-700 
lira arasındadır. Böyle yerlerde yine hizmetine devam etmektedir. Ana şubeler açarak 
değil, fakat oradan mutemetler bulup onlarla anlaşarak. Görülüyor ki, arkadaşlar, 
hizmetin görülüş şekli değiştirilmiş daha az masrafla aynı işler görülmeye devam 
olunmuştur. Garp memleketlerinde bu usul caridir. Mühim olan hizmeti gördürmekdir. 
Hikmetin şu veya bu şekilde görülmesi mühim değildir. İşin emin vasıtalarla daha 
ucuza gördürülmesi imkânını sağlamak başlıca vazife olmalıdır. Hizmet ve maliyet 
münasebeti Devlet Demiryolları İdaresine de girmiştir. Devlet Demiryollarında bâzı 
maddeler maliyetinden aşağı taşınmakta ve bunun neticesi olarak da idare bir zarara 
duçar olmaktadır. 1950 yılında Devlet Demiryollarının işletmeden mütevellit zararı 
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150 küsur milyon liradır. Aynı maddeleri maliyet hesaplanarak taşımış olsa 200 
milyon liralık bir gelir sağlanmış olacaktır. Menfi fark da bu şekilde ortadan kalkmak 
suretiyle işletmeciliğin bir zararı mevzuubahsolmıyacaktır. Bunları, prensip meselesi 
olarak arzdan maksadım, bu bakanlığa bağlı teşkilâtın İnkılâptan sonra işletmeciliğin 
esas çalışma prensibine doğru bir çevrilme mevcudolmasına dikkatinizi çekmek 
içindir. Ayrıca şayanı dikkat olan bir başka cihet de bu işlerin idarelerde şevk ve 
heyecanla yapılmakta olmasıdır. İşletmelerin bâzı aksaklıkları halihazır bünyelerinden 
de olmaktadır. Bilfarz Demiryollarının lokomotif farkı 90 küsur modelden ibarettir. 
Bu lokomotiflerin yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak çok külfetlidir. Halen 
İdarenin ambarlarındaki mevcut malzemesinin kıymeti 200 küsur milyon 
raddesindedir. Şayet bu işletme tek tip modelle veya çok mahdut, tiplerle çalışmış 
olsa hem fuzulî masraflardan kaçınmış olur, hem de likiditesini sarsmamış, zaafa 
uğratmamış olur. Sayın arkadaşlar, bu işletmelerin işletme prensipleri bakımından 
muayyen esaslara riayetkar olması şarttır. Bakanlık kanunların kendine verdiği 
vazifeleri ifa ederken bu işletmelerin işletmecilik prensiplerine riayetkar kalmalarında 
geniş bir anlayış da benimsenmiş olmalıdır. İşletmecilik ve idarecilik politikasının 
istekleri muayyen bir dengede tutulmak lâzımgelir. Yoksa politik müdahaleler 
işletmecilik dışında devam ettikçe bu idareleri zararlı halden kurtarmaya imkân 
yoktur. Bu müdahaleler ehemmiyetsiz görünmemelidir. İşletmeler, işletmeciliğin 
icaplarına göre çalışmaya, 3460 sayılı Kanunun ifadesiyle basiretli bir tüccarı gibi 
hareket etmeye mecburlarken, Bakanlığın bu mecburiyeti bertaraf edici müdahalelerde 
bulunmaması gerekir. İşletmelerin durumunu bu noktada üç kısımda mütalâa etmek 
mümkündür. Bundan önce, Bakanlığa tevdi edilen hizmetlerin mahiyeti üzerinde 
durmak istiyorum. Bu Bakanlığın uhdesine tevdi edilen vazifelerden bir kısım 
münhasıran sadece bu Bakanlık teşkilâtı tarafından yürütülmesi lâzımgelen 
işlerdendir. Bunlarda yüzde yüz âmme karakteri hâkimdir. Buna misal olarak kıyı 
emniyetini gösterebiliriz. Bu Bakanlığın diğer bâzı hizmetleri var ki bunlarda rekabet 
şartları içinde görülmektedir. Buna misal olarak da Devlet Demiryollarının mesajeri 
nakliyatı gösterilebilir. Demiryolları, kamyon ve otobüs rekabeti içinde çalışmaktadır. 
İşletmeler ister monopol içinde çalışsın, ister, rekabet içinde çalışsın, hizmetin bir 
âmme hizmeti karakteri taşıması mümeyyiz vasfıdır. Keyfiyet böyle olunca, bu 
yönden hareket edilince işletmelerin bundan doğan zararlarının karşılanması 
icabeder. Şu halde, kanun yoliyle bir âmme hizmeti görülmesi mevzuubahis ise, 
işletmenin zararı da karşılanmalıdır. Bâzı ahvalde Hükümet kararı neticesi 
işletmelerin zararına çalışması mümkündür ki bu takdirde de Hükümetin zararı 
karşılaması lâzımgelir. Bu zarardan PTT nin telefon mevzuuna temas edeceğim. 
Bugün idareden öğrendiğimize göre telefon sırası bekliyen 160 - 180 bin vatandaş 
vardır. Diğer taraftan memleketimiz gibi âmme hizmetleri sektörü genişliyen ve 
binnetice Devlet varidatı mütemadiyen artması lâzımgelen bir memlekette 
yatırımların varidatı artıracak olanlara takdimen tevcih edilmesi lâzımdır. Telefon 
İdaresini böyle görmekteyim. Bugünkü imkânlariyle bu idare yılda ancak 30 bin 
abonenin ihtiyacını karşılamaktan öteye gitmiyecektir. Telefon tesisi işini ele alırsak 
o nispette telefon varidatını da artırmış olacağız. Devlet varidatının artırılması hizmet 
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imkânlarımızı genişleteceğinden, bu eşit yatırımların Hükümetçe tercih edilmesini 
isabetli görürüm. Artık bugün en müsait şartlar dâhi 1157 30 bin aboneden fazlasının 
ihtiyacı karşılanamamaktadır, işte bu, zaman faktörünün değerini gösterir, bu konuda 
döviz ihtiyacını da düşünmek lâzımdır. Telefon İdaresinin yatırım politikasını bu 
sebeple bizzat Maliyenin, Hazinenin politikası şeklinde gördüğümden; Maliye 
Bakanlığının dikkatini çekmek isterim. Şimdi arkadaşlar, mühim bir başka mevzua 
da temas etmeden geçemiyeceğim. Bu da Türkiye’deki tarife politikasıdır. Halkımız 
fakir olduğu için idarelerin tarife tatbikatı yabancı memleketlerdeki emsaliyle 
kıyaslanırsa, oldukça düşüktür. Biz her alanda dünümüzü mukayese etmek isteriz. 
Şimdi bir de bu mevzuda bir mukayese yapalım. Meselâ; İngiltere’de şu kadar nüfusa 
şu kadar hasta yatağı düşüyor, şu kadar öğretmen var, deriz. Şimdi müsaade ederseniz 
Devlet İdaresinde mesuliyet almış, kanun vâzıı insanlar sıfatiyle bu hizmetlerin diğer 
memleketlerde kaç liraya görüldüğünün bir mukayesesi yapılsa o zaman görülecektir 
ki, Türkiye’de Ulaştırma ve Haberleşme hizmetleri asgarî bir bedelle ifa edilmektedir. 
Asgarî bedellerle görülen bu hizmetlerin bir kısmi Vekâlet şartları içinde, bir kısmı 
da monopol içinde görülmektedir. İşte bu sebeple tarifenin tanzimi büyük bir 
ehemmiyet taşır. Bu da tamamen ilim işidir. İnkılâptan sonra Vekâlette güzel şeyler 
yapılmış ve bu arada yeni bir teşkilâta da yer verilmiştir. Sabahki konuşmalarda 
muhtelif hatip arkadaşlar çeşitli konulara temas ettiler. Devlet İdaresi ile hususi 
sektör arasında bir iş birliği olması lüzumu üzerinde durdular. Vekâletin bünyesi 
içinde İnkılâptan sonra bir kanunla gayet küçük ve Hazineye çok az külfet tahmil 
eden bir teşkilât kurulmuştur. O da Ulaştırma  Bakanlığı Yüksek İstişare Kuruludur. 
Kurulun teşkiline dair Kanunun tarihi 19 Ekim 1960 tır. Arkadaşlar, mühim olan 
teşkilâtın kurulması değil, bünyesi, kuruluşu ve işleyiş tarzıdır. Kanunun bir 
maddesine göre bu teşkilâtın çalışmasında ilim adamlarına, iş adamlarına ve idareye 
yer verilmiştir. Bu suretle müşterek mesai ve iş birliği gayet müspet neticeler 
alınmasına yardım edecektir. Vekâletin bu yoldaki teşebbüslerinden dolayı 
kendilerinle muvaffakiyetler temenni ederim. Zamanım geçiyor, Reis Bey mazur 
görsünler kısaca bir noktaya daha temas edeceğim. Teşkilâtın gerek vekâlet 
merkezinde gerekse kendine bağlı diğer teşekküllerle olan münasebetlerinde yalnız 
iş birliğiyle kalınmamış bunun dışında olarak biz de âdet olmıyan bir tarzda, yalnız 
Devlet Plânlama Dairesinin Bütçe Komisyonu âzalariyle yaptığı çalışmalarda olduğu 
gibi, müşterek toplantılar yaparak işleri görüşmek yolu ihtiyar olunmaya başlanmıştır. 
Bunu, vekâlet mesuliyeti deruhde etmiş bir arkadaşınız olarak memnuniyetle tesbit 
etmiş bulunuyorum. Umum Müdürlüğün bütün müdürleriyle birlikte toplu olarak 
mevzuu müzakere ederek yaptığı çalışmalar çok yerinde ve faydalıdır.” Diyerek 
konuşmasını tamamladı.

Kurucu Meclis üyesi Enver Kırker söz aldı,  “Muhterem arkadaşlar, Türk 
Milletinin en güç anlarında insan ve eşya nakli için büyük feragatle çalışan ve bu 
alanda büyük başarılar gösteren münakalât mensuplarına takdirlerimi iblâğ eder, 
sözlerime başlarım. Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konuşan arkadaşlar Devlet 
Demiryollarının işletme , hususlarına temas ettikleri için bendeniz kısaca ayrı bir 
noktaya temas edip geçeceğim. O da şudur; Posta Telgraf İdaresinin, P T T İdaresinin 
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telefon kısmı kâr ettiği halde diğer kısımlarının zarar ettiği yüksek malûmunuzdur, 
telefon idaresi bir taraftan yeni tesisler kurmaya çalışırken öbür taraftan da 
vatandaşların abone ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır, P T T İdaresinin de buna 
muvazi olarak çalışması gerekir. Medenî memleketlerde olduğu gibi bizde sekiz, on 
kilometre ötede bulunan ve büyük şirketlere ait bulunan tesislerden istifade etmek 
suretiyle telefon, posta işleri yaptırmak suretiyle faydalanmak mümkün olmaz mı? 
Posta işlerinde bu yolu tercih etmek suretiyle bu istikamete gidemez miyiz? Muhterem 
vekilin bu hususu tenvir etmelerini rica ediyorum. Diğer taraftan PTT İdaresinin 
yalnız malî cephesi değil, kendi personeli üzerinde de işlerini adalet prensiplerine 
uygun olarak yapmaları lâzımdır. Ezcümle PTT de dağıtıcı adiyle bir müstahdem 
grubu vardır. Bu müstahdemlerin durumu 1953 de çıkmış bir kanunla tâyin edilmişti. 
Bu dağıtıcıların günde 8 saat çalışmaları bu kanuna göre kabul edilmişti. Halbuki 
posta havalelerini kabul eden memurların durumları da aynı olmasına rağmen bunlar 
daha fazla çalışmaktadırlar. Dağıtıcılar vazifelerini  ilk evvelâ tasnif yapmakla 
başlarlar sonradan tevzi işine çıkarlar. Mesailerinin bir kısmını bu vazifeye tahsis 
etmiş bulunmaktadır. Bütün  vazifelilerin aynı muameleye tabi tutulmalıdır  yoksa 
bunun yedi saate indirilmesi düşünülüyor. Fakat bugün bütün Devlet sektöründe 
mesainin sekiz saate çıkması Millî İnkılâp uğruna uygun bir keyfiyet olacaktır. 
Bir de seyyar dağıtıcılar meselesi vardır.  Köyde PTT işleri seyyar dağıtıcılar 
vasıtasiyle  yapılmaktadır. Son çıkarılan kanunla köylere  kadar kültürün yayılması 
için atlı dağıtıcılar  göndermek istediğimiz de bir hakikattir. Fakat  adlî tebligatla 50 
liraya kadar olan posta havalelerinin köye gönderilen memurla yapılması  tebliğ ve 
dağıtımda vakit kaybına sebebolmaktadır. Bu gibi ahvalde dağıtıcının köye gitmeden 
evvel uğradığı kazalarda muhtar veya ihtiyar heyetinden birine vermesi bilhassa 
adalet yönünden bir nevi adaletsizlik tevlidetmektedir.  Bunun vukubulmasının 
sebebi 30 - 40 köyde seyyar dağıtıcıların buna imkân bulamamaları ve geç zamanlara 
kadar çalışmak mecburiyetinde  kalmalarıdır. Eğer anlattığım gibi personel içinde 
adalet prensiplerine riayet edilecek, tatmin edilecek olurlarsa belki bunlar bundan 
mütehalli  olacaklar, zamanlarını buna göre ayarlıyacaklardır. Maliye, Adliye, Millî 
Eğitim, Bakanlıklariyle birleşerek buna ait bir kanun getirmeleri  mümkün değil 
midir? Adlî tebligatın usulü dairesinde yapılmamasından dolayı müddeiumumilerin 
takibatına mâruz kalındığı yüksek malûmunuzdur. Bunu önlemek için bu vazifeyi 
muhtara vermek veyahut daha iyi bir şeklini bulmak mümkün değil midir? Bâzı 
mahaller, bâzı merkezlerde hava hatları normal halde işledikleri  halde bâzı yerlerde 
kesildiği görülmektedir. Bunların önüne geçmek üzere bir tedbir düşünülüyor mu? 
Bu hatları uzatmak için bir çalışmaları var mı? Hürmetlerimle” dedi.

Ardından Bakanlığının bütçesini anlatmak üzere kürsüye Ulaştırma Bakanı 
Orhan Mersinli geldi, “Sayın Başkan, Muhterem arkadaşlar, evvelâ söz almış 
bulunan arkadaşlara, Ulaştırma camiasında çalışan feragatkâr, vefakâr  arkadaşlar 
hakkında iyi hisler ifade etmelerinden dolayı huzurunuzda teşekkürlerimi iblâğ  
etmeyi bir vazife biliyorum. Arkadaşlar, memleketimizin haberleşme hizmetlerinde 
eskiden vazife almış olan arkadaşlara büyük önderimiz olan Büyük Atatürk’ünde 
takdirlerini kazanmış olan gayretli çalışmaları burada yâdetmek isterim.  Muhterem 
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arkadaşlarım, hepinizi Bakanlığı ilgilendiren hususlar üzerine eğilmiş olarak  
görüyorum. İleri sürülen konulardan bâzıları  üzerinde karar alınmış ve hemen 
tatbikine geçilecek duruma gelmiştir. Bâzılarında da tetkikat yapma durumundayız 
Sorulan suallere kısaca temas edeceğim. Sayın Hasan Tez deniz  yolları acentalarının 
tâyin usulünün Türk Havayollarında da tatbikini arzu ettiler. Şunu arz  edeyim ki 
denizyollarında yaptığımızı havayollarında da tatbik edeceğiz. Müsterih olsunlar. 
Tarife mevzuularına da müsaadenizle temas edeyim. Bu konular üzerinde 
ehemmiyetle durmaktayız. Memnuniyetle arz ederim ki, gereken tedbirlerin 
alınmasiyle bunları halledecek duruma yakında geleceğiz. 1961 yılında 9 tane yeni 
yolcu gemisi gelecek ve İstanbul’daki nakliye ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Sayın 
Hasan  Tez arkadaşımızın üzerinde durdukları vapur  seferleri üzerinde çalışmaktayız. 
Yassıada’ya tahsis edilen vapurda yaptığımız usulü diğer vapurlarda da yapmak 
niyetindeyiz. Vapurun istiap hacmi nazarı dikkate alınarak o adede göre bilet 
verilmesi ve hattâ izdihama meydan  verilmemek üzere turnike usulünün tatbik 
edilmesi üzerinde duruyoruz. Devlet Demiryolları  işletmesi için de böyle bir yola 
başvurmak istiyoruz. Sayın İnan arkadaşımız merkeziyetçilik esasına temas 
buyurdular. Çelikbaş arkadaşımız da merkeziyetçiliğin teşrihini yaptılar.  Ulaştırma 
Bakanlığı âmme karakterinde olan  müstakil teşekkülleri ve bunların çalışmalarını  
koordine edici bir Bakanlıktır. Bunalara Devletin âli menfaatleri bakımından yol 
göstericilik yapar. Bizde belki merkeziyetçilik olduğu zehabı vardır. Fakat merkez 
kadrosu tam olarak merkeziyetçiliği yapacak durumda değildir. 100 küsur bin 
personelin bütün hizmetlerini Yüksek Denizcilik Okulu dâ 550 aded  kadro ile 
görmek zorundayız. Yüz bin küsur  personelin mesaisini 550 aded kadro ile takip ve 
koordine etmek çok güçtür. Bilhassa bunun  üzerinde durmak lâzımdır. Devlet 
Demiryollarının kadroları, memur  ve işçi nispetleri üzerinde duruldu. Devlet 
Demiryollarının kadrolarının fazla olması mevzuunda bilhassa Bütçe Encümeninde 
etraflıca  malûmat arz etmiştim. Bu hususta kıymetli vakitlerinizi fazla zayi etmemek 
için kısaca arz  edeyim. Devlet Demiryolları kuruluşunu yeniden ele alıp bir tetkik 
mevzuu yapmaktayız.  Memur ve işçi nispeti hakkında idareye şâmil bir esas olamaz. 
Devlet Demiryollarında memur dediğimiz eleman hep masa başında çalışan kimse 
demek değildir. Bir istasyon memuru bir hareket memuru icabında bir işçi gibi 
sahada yorucu mesai yapmaktadır. Binaenaleyh  demiryollarında memur ve işçiyi 
alelitlak hesaplamak mümkün olmaz. Devlet Demiryolları  daha rasyonel bir 
işletmeye mazhar olması için memur ve işçinin elbirliğiyle gayret göstermesi iktiza 
eder. Biz Devlet Demiryollarını kendi bütçesi içerisinde kendi kendini idare eden 
idareler topluluğu haline getirmek istiyoruz. Devlet Demiryollarının eskiden beri 
kurulmuş bulunan Emekli Sandığı ile Türkiye Emekli Sandığı hususunda tetkikı 
gereken bâzı noktalar vardır. Burada teferruatına girmiyeceğim, kısaca şunu arz 
edebilirim ki, bu meseleyi dikkatle takibetmekteyiz. Emekli Sandığından emeklilik 
haklarını bekliyen kimseleri hiçbir zaman bekledikleri haklardan mahrum etmek 
niyetinde değiliz. Takdir buyurursunuz ki, memleketimiz yeni bir devreye giriyor. 
Çalışanların sosyal hakları Devlet olarak göz önünde tutulmaktadır. Bunlar arasında 
münasebet tesis etmek azim ve kararındayız. Devlet Demiryolları îdaresi eski ve 
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yerleşmiş bir idare olması dolayısiyle çok evvelden işçilerinin hakkını koruyan 
tesisler yapmıştır. Demiryolları personeli ve dolayısiyle demiryolları hakkında bir 
sual vâridoldu. Muhtelif zamanlarda terfi ettirilmiş personelin terfilerinde bâzı 
nispetsizlikler olduğu ileri sürüldü. Bu hususu büyük bir titizlikle incelemeye tâbi 
tutmaktayız. Bilhassa mevzuatta ayarlama yapılmadığı için haklarını kaybetmiş olan 
işçilerin halklarını her halükârda yerine getirmeye çalışacağız. Enver Kırker 
arkadaşımızın PTT mevzuunda söylediklerinin hepsi varittir. Mamafih şunu arz 
edeyim ki, PTT nin telefon servisinin bilançosu en kârlı bir işletmedir. PTT Telefon 
İdaresi İşletmesini tevsi etmek imkânına sahiptir. Yalnız dış memleketlerden temin 
edilecek materyal için gerekli dövize ihtiyacı vardır. Mamafih hemen şunu da arz 
edeyim ki, bu hususu Sayın Maliye Balkanı ile tezekkür etmiş bulunuyoruz. Kendisi 
bize vadettiler. Bu suretle de işletmenin döviz imkânı sağlanmış olacaktır, 
önümüzdeki sene 2 - 3 milyon dolar arasında bir dövize ihtiyacımız olacaktır. Diğer 
malzeme ve işçilik iç plasmanla temin olununca her sene 30 bin telefon temin etmek 
imkânını elde edeceğiz. Ayrıca memleketin PTT dâvasını daha geniş mânada 
halletmek için çeşitli çalışmalarımız vardır. PTT için bayilikler ihdasını ifade ettiler. 
Bu mevzuda zaten çalışmamız vardır ve usulümüz şehirlerde acentalıklar ve pul satış 
bayilikleri ihdası suretiyle bu mevzu organize edilmektedir. Halen memleketin 
muhtelif yerlerinde 1 - 2 tane pul satışı yapan bayilik vardır. Ayrıca satıştan % 10 
vermek suretiyle ihdas ettiğimiz posta acentalıkları vardır ki, bunların da adedi 87 yi 
bulmaktadır. Seyyar dağıtıcıların hizmetlerinde bâzı aksaklıklar olduğunu biz de 
bilmekteyiz. 1 400 seyyar satıcının hepsine teşmil edilmemek şartiyle içlerinde 
devamsızlık yapanlar vardır. Biz bunun önüne geçmek üzere haftada üç defa 
dağıtıcının köye gitmesini ve muhtardaki defteri gittiğine dair imzalaması usulünün 
ihdası üzerinde duruyoruz. Şimdi cevap vermiyeceğim diğer hususları umumî 
açıklama ile karşılamaya çalışacağım. Unutulan bir şey varsa hatırlatılmasını rica 
edeceğim. Ulaştırma Bakanlığımız memleket içinde çok büyük bir vazifeyi üzerine 
almıştır. Vatanımızın dört köşesini denizden, karadan, havadan birbirine bağlar ve bu 
servisleri gece gündüz yaz ve kış yürütmek suretiyle gerek her türlü haberleşme ve 
gerekse ulaşma hususunda bütün vatandaşların birbiriyle olan bağlantılarını sağlar. 
Bu ağır ve büyük bir mesuliyet taşıyan bir iştir. Bakanlık bu hizmetleri kendisine 
bağlı teşekküllerle yürütmektedir. Bakanlık bu müesseseler üzerinde bir nevi 
bağlayıcı ve koordine edici bir durumdadır. Bu hizmetlerin ifasında iki nokta 
üzerinde durmak lâzımdır. Evvelâ : Hizmeti aksamadan, zamanında ve memnuniyeti 
mucip bir şekilde yapmak; ikinci olarak bu hizmetleri için Büyük Meclisin bu 
husuftaki tahsis ettiği sermayeyi gayet iyi ve verimli bir şekilde işletmektedir. Bunu 
ifade ederim ki, bu müessese kârla işlemektedir. Bu işi daha verimli hale getirmek 
mümkündür. Organizasyonların iyi çalışması için onların çalışma ana hatları gayet 
iyi çizilmelidir. Bu müesseselerin her birinin yürüttüğü hizmetlerinden birbirinden 
sarih olarak ayrı vasıfta olanları birer işletme olarak organize edip bilançolarını ayrı 
tanzim etmelidir. İşletmelerin, bünyelerini ıslah etmesi için elimizde bâzı mevzular 
vardır. Evvelâ bunları ayrı ayrı ele almak mecburiyetindeyiz. Meselâ Denizcilik 
Bankası bünyesinde klavuzluk, gemi kurtarma, kıyı emniyeti hizmetleri zamanın 
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icabına göre ele alınmış olup bugün bunlar kendi bünyesinde muhtar birer işletme 
halinde yürütülmelerini etüd etmekteyiz. Bu suretle bâzılarını çok daha verimli 
işletmeler haline koyabiliriz. Kıyı emniyeti hizmetini ayırmak için çalışmalar 
yapmaktayız. Bu hizmet Devletin âmme fonksiyonları içine giren bir hizmettir. 
Ayrıca tersaneler ve belki de dış seferleri muhtar olarak organize etmek ve bu şekilde 
bu faaliyetleri yapıcı bir imkâna sahip kılmak mümkün olacaktır. Memleketimizde 
Deniz Ticaret Filosunu ilk hedef olarak bir milyon tona çıkarmak lâzımdır. Deniz 
filomuz (hususi teşebbüs elindeki gemiler de dâhil) 600 bin küsur tondur. Deniz 
Ticaret Filomuzu yenilemek suretiyle eski gemilerin yerine yeni gemi almak suretiyle 
yakın bir zamanda bir milyon tona çıkarmak kararındayız. Ayrıca bu mevzu ile ilgili 
olarak bâzı kanunlar üzerinde de  çalışıyoruz. Umarım ki, yakın bir zamanda bu 
kanunlar huzurunuza getirilecektir. Denizcilik Bankasının % 53 hissesine sahip 
olduğu Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Anonim Şirketi şilepçilik yapmak 
maksadiyle kurulmuştur. Bu müessese kendi imkânlariyle bir genişleme faaliyeti 
yapmaktadır ve Devletin yarıdan fazlasına sahip olduğu bu teşekkül resmî işletmeler 
arasında ilk olarak Hazineye yük olmaktan kurtulmuştur. Memlekette ve dünya 
denizlerinde serbest rekabet şartları altında kârla çalışmaktadır. Devlet Demiryolları 
üzerinde gayet dikkatle eğilmiş bulunuyoruz. 27 Mayıstan bu yana her kolda gereken 
indirmeler yapılmıştır. Bu iş o şekilde yapılmıştır ki, şimdiye kadar bir şikâyet 
mevzuu olmamıştır. Şunu da arz edeyim ki, bugün Devlet Demiryolları şebekesinde 
Türk emeği ve malzemesiyle yapılmış 4 tane yolcu vagonu tecrübe seferleri 
yapmaktadır. (Alkışlar) İnkılâp Hükümetimizin zihniyetine uygun olarak ancak 
idaremizin bu tecrübe seferleri başarı ile nihayete erdikten sonra yerli olarak yolcu 
vagon yaptığımızı halkın bilgisine arz edecektik. Fakat bu meseleyi bir arkadaşımız 
mevzubahsettiği için şimdi arz etmek icabetti; bu suretle eldeki bağlantılardan sonra 
dışardan yolcu vagonu getirmek ihtiyacından da kurtulmuş bulunuyoruz. Çünkü 
vagonlar artık memleketimizde yapılmaktadır. (Alkışlar) Devlet Demiryolları yapıcı 
istikamette ve hepinizin takdirlerine mazhar olacak çalışmaları yapmaktadır. Yani 
idare eskisi gibi sıkıntı ve müşküllerin tazyiki altında çaresiz kalmış bir durumda 
değildir. Memleketimizin büyük dâvalarını halletmek safhasında verimli bir hizmette 
bulunmak arzusuyle çalışıyor. Bütün gayretimiz memleket ekonomisi bakımından 
memleketin istihsal gücüne hissemizi katmaktır. İleri memleketlerde millî gelirin en 
az % 10 u ulaştırma endüstrisinden temin edilmektedir. Halbuki bizde şimdi bu hisse 
ancak % 6 dır. Mateessüf bunun üstüne çıkılamamıştır. Millî gelir içerisinde ulaştırma  
hizmetleri gerek sosyal sahada gerekse diğer sahalarda istihsalin artmasına yarayan 
bir unsurdur. Buna muvazi olarak her sene millî gelirin  % 4 ü nispetinde ulaştırma 
ekonomimize yatırım yapılarak genişleme yapması zaruridir. Halbuki bizim şimdiki 
yatırımımız bu nispetin takriben onda biridir. Sıkıntılarımız da budur. Fakat bu 
sıkıntıyı yeni bir ruh içinde tetkiklerimizle çare bulmak kararındayız. Yalnız bir 
taraftan alacağımız vardır. Alamıyor. Diğer taraftan bu sebeple borcumuzu 
veremiyoruz. Sermayenin Hazinece henüz ödenmemiş bakiyelerine ihtiyacımız 
aşikâr. Bunları hafifletebilmek için işletmelere belirli ve tek iş mevzuuna göre 
münferit ve müstakil bir hüviyet vermek lüzumunu duyuyoruz. Bütün bu arz ettiğim 
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hususları yerine getirebilmek için realist bir fiyat politikasını tatbiki zaruridir. Realist 
fiyat politikamız şudur : (Memleketin umumi, iktisadî ve sosyal ihtiyaçlarının ifade 
ettiği şekil ve mânada hizmetin yapılması için gereken masrafı ve işletme giderlerini 
tahsil etmek) Devlet Demiryolları bâzı taşımaları maliyetin altında yapmaktadır. 
Devletin bâzı alanlardaki politikası icabı böyle olmaktadır. Bir iş bir idareye maliyetin 
altında yaptırıldıği vakit onun mucibolduğu zararı idarenin bütçesine sübvansyon, 
yani tazminat olarak ödemelidir. Bu yapılmazsa idare zararından mesul edilemez ve 
işletmecilik icablarına göre muhasebesini yürütemez, her şeyden evvel ulaştırma 
mekanizmasını bu memleketin gelecekteki ihtiyaçlarına kâfi derecede cevap verecek 
şekilde teşkilâtlandırmak teçhizatlandırmak ve geliştirmek azmindeyiz. Sözlerimi 
bitirirken arkadaşların yapmış oldukları ikaz ve temennilerden dolay kendilerine 
teşekkürlerimi arz eder hepinize saygılarımı sunarım.” Diyerek sözlerini tamamladı.

 Daha sonra tasarının tümü üzerinde başka söz almak isteyen olmadığında, 
bölümlerin okunmasına geçildi: B. Lira Birinci kısım - ödenek ve benzeri özlük 
haklar 101 Bakan ödeneği 12 000 İkinci kısım - Personel giderleri I - Maaşlar ve 
ücretler 201 Maaşlar 3 905 002 202 Ücretler 1 515 000 203 Geçici hizmetliler ücreti 
2 206 207 209 210 217 301 302 303 304 305 306 307 308 309 403 408 416 417 II 
- Başka haklar 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına 73 500 yapılacak ödemeler Temsil 
tahsisatı Ek görev tazminatı 331 454 4 200 4 355 Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 
Merkez daireleri büro giderleri Vilâyetler büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Kira bedeli Giyecekler Harcırahlar 4598 
sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi gidreleri ve harcırahları Taşıt giderleri 45 
000 81 500 50 000 95 000 50 000 110 000 333 000 20 000 7 000 Dördüncü kısım 
- Daire hizmetleri Temsil giderleri Yüksek İstişare Kuruluna üye olarak iştirak 
edeceklerin huzur haklariyle yollukları Yüksek Denizcilik Okulu umumî giderleri 
Liman idareleri giderleri 4 500 60 000 775 000 43 500 1061 B. 451 452 453 476 Yayın 
giderleri 4489 sayılı Kanuna göne staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
harcırahlariyle başka giderleri Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
Hava trafik kontrol kursu umumî giderleri 25 000 59 001 251 000 .1 Beşinci kısım 
- Borçlar 501. Geçen yıl borçları 3 000 502 Eski yıllar borçları 3 001 Altıncı kısım 
- Yardımlar 601 6623 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince Türk Havayolları 
Anonim Ortaklığına 10 818 988 653 Bakanlık memur ve müstahdemlerinin öğle 
yemeklerine yardım olmak üzere yardım sandığına 20 000 Yatırımlar I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 95 000 711 Limanlarda kıyılardan verilecek işaret 
vasıta ve malzemelerin onarımı 4 998 712 Liman idarelerine ait deniz taşıtlarının 
onarımı 85 000 II - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri İstimlâk ve satınalma 
giderleri 1 Tamir atelyesi için satınalma makina alet ve malzemeler . 1 Liman 
idareleri için satınalınacak veya yaptırılacak taşıtlar 65 000. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin bölümlerinin okunması tamamlanarak oylandı 
ve kabul edildi.
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Daha sonra 1961 yılı Devlet Hava Maydanları Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
madde ve bölümlerini ve Kanunu okuyoruz. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe Kanunu MADDE 1 — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderler için bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 21 585 000 lira ve yatırım giderleri için de bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 22 703 000 lira ödenek verilmiştir. İkinci 
kısım - Personel giderleri I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 865 702 202 Ücretler 
11 485 344 203 Geçici hizmetliler ücreti 206 801 204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin ücretleri başka haklar 206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yardımlar 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 
5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Emekli dul ve yetim 
maaşları Üçüncü kısım Merkez daireleri giderleri Vilâyetler büro giderleri Basılı 
kâğıt ve defterler Posta, telgraf, telefon ücret ve giderleri Kira bedeli Giyecekler 
Harcırahlar 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve harcırahları 
Taşıt giderleri 1 001 900  3 600 6 500 65 000 700 000 50 000 181 500 152 000 
500 000 550 000 6 000 460 000 701 731 741 751 752 Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 403 Temsil giderleri 7 500 407 Geri verilecek paralar 10 000 408 Artırma, 
eksiltme ihale komisyonlarına iştirak edecek üyelerin huzur giderleri - 1 000 412 
Sıhhî malzemeler 20 000 414 Taşıma giderleri 0 000 417 Vergi ve resimler 80 000 
418 Faiz ve para taşıma giderleri 18 000 419 Mahkeme giderleri 60 000 420 Meydan 
hizmetleri 4 440 000 426 Pasif korunma giderleri 1 451 Yayın giderleri 20 000 452 
Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle yabancı memleketlere gönderileceklerin 
her çeşit giderleri 170 000 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve 
4716 501 502 505 giderleri Kurs giderleri Beşinci kısım Geçen yıl borçları 1939 - 
1959 yılları borçları Hükme bağlı borçlar 15 000 50 000 50 000 50 000 120 000 Altıncı 
kısım - Yardımlar 653 DHM Memur ve Müstahdemlerine Yardım ve Biriktirme 
Sandığına Memur ve ücretlilerin öğle yemeği için Yatırımlar Meydanlar, istasyon 
binaları hangar ve atelyeler pist tamiratı ve küçük yapılar istimlâk ve satınalma Yapı 
İşleri Meydanlar için satınalınacak makine ve vasıta yedek parçalar yeniden alınacak 
taşıtlar ve telekominikasyon cihazları (Birinci madde tekrar okundu) 100 000 2 606 
000 60 000 680 000 5 438 125 13 918 875 MADDE 1. — 1 inci maddeyi cetveli ile 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 1 inci madde kabul 
edilmiştir. MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce 
1961 bütçe yılında elde edilecek gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 44 
288 000 lira olarak tahmin edilmiştir. B - CETVELİ B. 1 işletme varidatı 2 Hazine 
yardımı 3 Geçen yıldan devreden nakit Lira 8 660 000 34 028 000 1 600 000 (İkinci 
madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğünce 1961 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinin 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1961 bütçe yılında da devam olunur. 
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BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesi gereğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle 
kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile teşriî organa sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek 
olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi oyunuza sunuyoruın Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. MADDE 5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 6686 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, 
ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1961 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 inci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki ödenek üstüne 
çıkan ve 1960 yılı bütçesinin aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet bölümlerinden bu bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten; 1939 - 1969 Devlet Havayolları ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
üncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yıllar bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1961 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 üncü 
kısım bölümleriyle yatırım bölümleri bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 7. — 
Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 9. — Bu 
kanunu Maliye ve Ulaştırma bakanları yürütür. 

1961 malî yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bütçesinin 
tümünü ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin tümünü oyunuza sunuldu kabul edilmiştir. 
İkinci defa oldu. Daha kuvvetli oldu. 

13- ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ77

Çalışma Bakanlığı bütçesinin müzakeresine başlandı. İlk sözü Kurucu Meclis 
üyesi İlhan Esen alarak, “Muhterem arkadaşlarım, ben sadece İşçi Sigortaları 
Kurumunun durumuna kısaca temas edeceğim. İş hayatında türlü hallere karşı ilgili 
sigorta kanunu hükümlerini uygulamak gayesiyle kurulmuş bulunan İşçi Sigortaları 
Kurumu, kabul etmek lâzımdır ki, bugünkü haliyle istenildiği şekilde memlekete 
hizmet edememektedir. Nitekim, çalışan vatandaşların büyük çoğunluğu, hâlâ sosyal 
sigortalara tâbi tutulmamış, dolayısiyle sosyal güvenliğe kavuşturulamamışlardır. Bu 

77  T. C. KURUCU MECLİS TUTANAK DERGİSİ, Yedinci Birleşim (26.2.1961) s.474-491.
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muvaffakıyetsizlik, bütçe tasarısında da belirtildiği üzere, iktisadî sahadaki rekabet 
eşitsizliklerinin devamına da sebep olmaktadır. Ben şahsan, muvaffakiyetsizliklerin 
sebebini, bu teşkilâtta feragatla çalışan vazifelilerin beceriksizliğinde değil, 
memleketin 14 yıl evvelki şartlarına göre hazırlanmış bulunan Kurum Teşkilât 
Kanununun kifayetsizliğinde bulmaktayım. Kanaatimce; vatandaşların sosyal sigorta 
güvenliğini tam olarak sağlıyacak kurumu, meydana getirmek bir teşkilât Kanununun, 
acele olanak tanziminde büyük zaruret vardır. Nitekim, İşçi Sigortaları Kurumu 
sosyal sigorta güvenliği vazifelerinden başka, hem bir hastane işletmecisi, hem de 
mesken inşaatçısı ve emlâk işletmecisi durumundadır. Dünyanın hiçbir yerinde, bu 
şekilde çeşitli, işleri üzerine alarak karıştırmış, bu nevi bir kurum bulunmamaktadır. 
Bunun neticesi olarak da, hiçbir iş istenilen şekilde yürütülememektedir. Şöyle ki  
14 yıl için sosyal sigorta sadece dört kolda tatbik edilebilmiştir. İşçilerimizin ev 
sahibi olmaları için, sarf edilen gayretlere ve Türkiye’de hiçbir müessesede mevcut 
bulunmıyan zenginliğe rağmen, 600 bini  geçen sigortalı işçiden yalnız 18 bininin 
ihtiyacına cevap verilebilmiştir. Bu 18 bin meskenin de henüz bir kısmının inşası 
bitmemiş durumdadır. O kadar ki, 7 yıl önce kurulmuş bulunan bir inşaat kooperatif 
inin üyeleri; bugün dahi evlerini  teslim almış değillerdir. Kurumun, hastanecilik ve 
diğer işletmecilikleri de bundan farksızdır. Bu sebeplerle, işleri ayırıcı bir teşkilât 
kanunu şarttır. Hepsi de ayrı ayrı ihtisas mevzuu olan bütün bu işler, Çalışma 
Bakanlığı bünyesinde ayrı ayrı Umum Müdürlüklere tevdi edilmelidir. Esasen, 
bu çeşit meselelerini halletmiş olan memleketlerdeki tatbikatta bizim bir an önce 
bu.yola girmemizi zarurî kılmaktadır. Hürmetlerimle.” Dedi

Daha sonra Kurucu Meclis üyesi Hüseyin Ulusoy aldı, “Efendim, Mayıs 
ortalarından itibaren, Orta - Anadolu ve Doğudaki vatandaşlar, ziraat işçisi olarak 
Çukurova’ya, Güneye ve Ege mıntakalarına doğru harekete geçerler. Bunlar 
çalışmaya ihtiyacı olan vatandaşlardır. Bu mevzuda birkaç temennide bulunacağım. 
Çalışma Bakanlığında bir ziraat işleri bürosu kurulmalıdır. 2. İşçi hareketi mevzuunda 
işçilerin hangi  sahalarda iş bulduğu veya bulamadığı tesbit edilmediği için muayyen 
bir sahada fazla işçi kesafeti oluyor. Buna mukabil diğer sahalarda işçi bulunamıyor. 
Çalışma Bakanından ricam; işçi hareketi mevsimi başında iş sahalariyle, işçi sahaları 
arasında irtibat tesisi tedbirlerinin alınması. Bunun için her hangi bir masrafa lüzum 
yoktur. Ziraat Vekâletiyle anlaşarak ziraat müdürlükleri kanaliyle bu iş temin 
edilebilir. Bu ziraat işçileri ekseriya maaile giderler; gittikleri yerlerde iş buluncaya 
kadar şurada  burada gecelerler, onlar için iş sahalarında basit barınaklar yapılması 
tedbirlerinin alınması iş veren ile işçi arasındaki münasebetler modern esaslara 
bağlanmalı, işçiler biraz çok olduğu zaman gündelikler çok düşer, işçi az olduğu 
zaman iş verenler aleyhine fiyatlar çok artar .Bunun ikisi de zararlıdır. Muayyen bir 
gündelik nizamının kurulması lâzımdır. İş yerlerindeki çalışmaların kontrolü için 
gerekli tedbirlerin mümkün olduğu kadar alınması. İş verenle işçi arasındaki ücret ve 
gündelik ihtilâflarını süratle halledici tedbirlerin alınması. Bir ihtilâf çıktığı zaman 
normal mahkemelere sevk edildiklerinden işçiler günlerce sürüncemede kalıyorlar, 
sefil oluyorlar. Bu nevi ihtilâfların süratle halledilmesi için gerekli tedbirlerin 
alınması lâzımdır.” Dedi.
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Daha sonra Kurucu Meclis üyesi Bahir Ersoy söz aldı,“ Muhterem arkadaşlar, 
4841 sayılı Teşkilât Kanununun 1 inci maddesi Çalışma Bakanlığının vazifesi 
çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama seviyesinin yükseltilmesi, 
çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin memleket yararına 
ahenkleştirilmesi, memleketteki çalışma gücünün genel refahı artıracak süratte 
verimli kılınması, tam çalıştırma ve sosyal güvenin sağlanması dır der. Bu tarif 
gösteriyor ki, Çalışma Bakanlığının vazifesi ıslahına muhtacolduğumuz, çok hassas 
bir sahaya hitabetmektedir. Bu sahaya muhatabolan Çalışma Bakanlığının geçmişine 
şöyle bir göz atacak olursak; geçmişindeki durumunda sureti katiyede bu sahanın 
hususiyeti ile ilgili bir hareket ve intibak kabiliyeti göstermediğine şahit oluruz. Bu 
bakanlığa bir taraftan gelişen ve gelişmeye namzet olan sanayiin, yukardaki tarif 
çerçevesi dâhilinde murakabesi iş hayatının tanzimi ile iş veren ve işçi 
münasebetlerinin ahenkleştirilmesi vazifesi verilirken; öbür taraftan gerek bütçe, 
gerek kuruluş bakımından Hükümetin bünyesi içinde ikinci plânda mütalâa edilmiştir. 
Bunun ikinci hatta son plânda mütalâa edilişinin neticesidir ki, Çalışma Bakanlığı 
kendisinden beklenen aktiviteyi gösterememiştir. Bunun dışında Çalışma Bakanlığına 
gelen bakanların salâhiyetlerini bu bakanlığın esas hedefini tanzim ve hedefine ışık 
tutacak sahada kullanmamıştır. Kendi politik arzu ve ihtiraslarını, parti menfaatlerini 
müdafaa etmişlerdir. Teftiş ve murakabe ile kanunen görevli bulunan müfettişlerini 
hattâ Umum müdürlerini üniversitelerde sosyal siyaset konferansında neler 
söylediğini kontrol ettirmeye, sendika idarecilerinin hangi partilere mensubolduğunu 
tesbit ile vazifelendirmişlerdir. Esas vazifeleri olan emek ve sermaye kontrolü 
sahasındaki vazifelerini ihmal etmişlerdir. Bu hâdiseleri niçin anlatıyorum? Bu 
meseleleri niçin dile getiriyorum? Dolayısiyle kıymetli vaktinizi neden israf 
ediyorum? Mesele gayet basit. Mazideki anlayışın tenkidi, hale ve istikbale ışık 
tutmak içindir. Çalışma Bakanlığının görev ve yetkileri pratikte buna göre tanzim 
edilmeli bu mekanizma keyfilikten kurtarılmalıdır. Çalışma Vekâletinden bilhassa 
muhtelif sahalarda beklediğimiz hareketin yanında işçi ve iş veren münasebetlerinde 
daha aktif olması ve daha ziyade istikbali sağlam garantilere bağlamasını bekliyoruz. 
Bu memleketin kalkınması; bu memleketin istikbali maarifte olduğu kadar iktisattadır 
da. Mademki iktisattadır, sanayidedir sadece bir ziraat ile memleketin istikbali tâyin 
edilemez. Sınai kalkınma bu memleketin istikbali bakımından en büyük garantilerden 
birisidir. Mademki sanayi esastır, mademki millî kalkınmaya muhtacız; Çalışma 
Bakanlığından şunu bekliyoruz. İşçi, sendika, iş verenler ve vekâlet el ele versin; 
sanayide her fert, her grup, her vazifeli kendi sahasında kendi kendine çalışırsa o 
memlekette sanayi tanzimi yapılamaz. Muhterem arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığının 
teftiş heyetindeki genç müfettişlerin durumları Sayın Vekilin nazarı dikkatine arz 
edilecek kadar hassastır. 350 lira maaşlı bir müfettişe milyonluk sermayenin 
kontrolünü veriyoruz. Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri vazifeye başlarlarken 350 
lira maaşla başlarlar. Bir müfettişin içinde bulunacağı psikolojik tesiri Yüksek 
Heyetiniz pekâlâ takdir edersiniz. Çalışma Vekâletinin bu genç müfettişlerinin 
bilhassa zaman zaman meselelere intibak ettikten sonra iş veren vekili olarak başka 
sahalara gittiklerine şahidolmaktayız. Çalışma Bakanlığı Teftiş Kadrosu iş veren 
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vekili yetiştiren bir mekanizma haline gelmekten kurtarılmalıdır. Bu müfettişler 
maddî ve manevî tatmin ve teçhiz edilerek iyi işler bir murakabe mekanizması 
kurulmalıdır. Çok kıymetli arkadaşlarım, İnkılâp Hükümetinden bu kadronun 
tekemmülü için elinden gelen tedbirleri almasını beklemekte kendimizde hak 
görüyoruz. Şimdi son günlerin münakaşa mevzuu olan ve bilhassa efkârı umumiye 
nazarında son günlerde aydınlanması zarurî bulunan ücret mevzuunda, istatistik 
konusunda konuşmak isterim. Zam meselesi ortaya atılmıştır, işçilere zam verilmesi 
teklif edilmişti. Bu kürsüde Sayın Maliye Bakanımız Kemal Kurdaş, Zam Kanunu 
münasebetiyle konuşan arkadaşlarımıza, 1939 senesinde bir işçi günde bir lira alırdı. 
Şimdi 12 lira almaktadır. Binaenaleyh işçi ücretleri 12 misli artmıştır. Halbuki hayat 
pahalılığı 11 misli yükselmiştir. Bu itibarla işçiye zam yapılamaz, diyordu. Şimdi bu 
ücretler üzerinde bir münakaşa yapacağım. Şuna işaret edeyim ki, bu memlekette 
hakikî bir iş istatistiği yoktur. Hattâ Çalışma Bakanlığında, hattâ Hükümette 
bulamazsınız kayıtlarını, oralarda yoktur. 1939 senesindeki işçinin ücretinin istatistik 
esaslarına dayanarak bulunmasına da imkân yoktur. (Alkışlar) Bu vaziyeti nazarı 
itibara alarak muhterem Maliye Bakanımızın hareket noktasından, bugün üzerinde 
münakaşa kabul etmez ücret katagorilerini ele alarak tahlil edeceğim. Bugün elimizde 
en sağlam, gerek resmî, gerek hususî sektör, gerek vekâlet ve gerekse bizim için hiç 
kimsenin itiraz edemiyeceği tek ücret konusu asgarî ücrettir. Bu asgarî ücret üzerinde 
muhtelif grupları tahlil edip önünüze sermek istiyorum. Ben istatistik okumuş 
istatistik ilmi ile yetişmiş değilim. Hayatın ezdiği, hayatın yetiştirdiği insan olarak 
konuşuyorum. Elimde istatistik verecek bir vekâlet mekanizması da yok. Şimdi 
resmî sektörü ele alalım. Hususî sektörden daha iyi iş şartına, sahiptir. Genel olarak 
ücretleri daha ileridir. Fakat Sayın Bakanın söyledikleri kadar da değildir. 1939 da 
bir dokuma işçisi 35 kuruş saat ücreti alıyordu. Bu işçi hususî sektörde çalışıyordu. 
Bugün Sümerbankın umumî ücret vasatisi sosyal yardımlar dâhil 228 kuruştur. 
Alâkalılar 290 olduğunu iddia ediyorlar. Bu ücret gerek 228 kuruş, gerek 290 kuruş, 
esasına göre nispet yapılsın hiçbir zaman artış 12 mislini bulmaz. 1939 daki hususî 
sektör işçisinin ücretinin, resmî sektör işçi ücretinden düşük olması gerekir. Biz buna 
rağmen Sümerbankın bugünkü 228 kuruşluk vasati ücretini hususî sektör işçisinin 
35 kuruşluk ücretine taksim edelim. Görülecekki, aradaki fark yedi mislidir. 290 ı 
taksim ederseniz aradaki fark sekizdir. Sekiz olduğu zaman vekâletin % 10 hatası 
vardır. Bir de Millî Savunma Bakanlığı iş yerleri izcileri için mevcut Dahilî 
Talimatnamesindeki ücret tablolarına bakalım. Curada birinci sınıf ustanın ücretini 
ele alalım. 1938 tarihli Yönetmeliğin 21 inci sayfasının 4 üncü paragrafında, bu 
ustanın saat ücreti başlangıçta 41 kuruştur. Başkaca bir sosyal yardımı yoktur. Varsa 
da kaleme alacak kıymette değildir. Bu bakanlığın 1956 tarihli Dahilî Talimatnamesinin 
33 üncü sayfasının 9 uncu derecesindeki aynı vazifedeki bir usta için 152 kuruş 
çıplak saat ücreti gösterilmektedir. Bu usta sosyal yardım olarak saatte 5 kuruş çocuk 
parası, beş kuruş aile primi, 10 kuruş yemek ücreti ve iki kuruş da ayakkabı elbise 
parası ile yılda iki ikramiye alır. Bunlarla bu ustanın ücreti saatte 208 kuruşu bulur. 
41 kuruşa 208 kuruşu taksim edersek usta aleyhine % 10 yanılmak şartiyle artışın 
beş misli olduğunu görürüz. 12 misli değildir. Şimdi gelelim Tekel Bakanlığı iş 
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yerlerinde çalışanlara. Vaktinizi israf ediyorum, özür dilerim. İşçilere zam yapılması 
veya yapılmaması hususunda Yüksek Heyetinizi aydınlatmak istiyorum. Bu Bakanlık 
iş yerlerinde çalışan bir işçi 1939 da vasati olarak saatte 18 kuruş ücret alır. Bu 
işçinin yevmiyesi günde 144 kuruş eder. Aynı işçi bugün günde 680 kuruş yevmiye 
alır, ayrıca senede 2 maaş ikramiyesi vardır. Bu ikramiyenin aya tesadüf eden miktarı 
34 liradır. Ayrıca ayda 30 lira civarında bir sosyal yardım yapıldığını nazara alsak 
dahi bu işçinin aylık ücreti bürüt olarak 268 lira tutar. Aynı işçi 1939 da aynı iş için 
ayda bürüt olarak 43 lira 20 kuruş alıyordu. Aradaki yükseliş farkı 6,2 dir. Resmî 
sektör misallerini Devlet Demiryolları hakkında Sayın İsmail İnan verdi. Şimdi 
misalleri bırakıp bütün sanayie, bir göz atalım. Tekstil sanayiine gelince : 
Memleketlimizde 20 vilâyette asgari ücret, çıraklar ve resmî sektör dâhil; muhtelif 
kademelerde 350 kuruş yevmiye ile 850 kuruş yevmiye arasında değişir. 20 vilâyette 
bu tesbit edilmiştir. Bu yevmiyeleri 12 ye taksim edelim ve haricî kısmetleri bulalım. 
Buna ait kademeleri okumak istemiyorum, zamanınızı israf etmeyeceğim. 350 kuruş 
alan işçi 1939 da günde 29 kuruş alır. Bu işçinin ayda alması lâzım gelen ücreti 870 
kuruştur. Şimdi gelelim yevmiye 850 kuruşa, en yüksek ücret kademesi budur. Bunu 
12 ye taksim edersek 1939 da bu ücretin saat olarak 70 kuruş ve ayda 21 lira etmesi 
lâzımdır. Köprü başında, birtakım işçiyi sevk ve idare edenler işçiyi istismar 
etmektedirler. Dikkat edilecek olursa, bugünkü ücretlerin bir kısmı eski fiilî ücretlerin 
altında dolaşır. Şimdi madenî eşyaya gelelim. İki vilâyette asgarî ücret tesbit 
edilmiştir. Çırak dâhil, günde 450 kuruş ilâ 760 kuruştur. 1939 a göre 11 - 12 lira 
alması icabeden yukarıdaki metotla giderek 450 kuruşu 12 ye bölelim. Günde 37 
kuruş ayda 11 lira 10 kuruş, 760 kuruşta ise netice günde 63 kuruş ayda 18 lira 90 
kuruş şeklinde tecelli eder ki, bunda da 1939 a nispetle ücretin 12 misli artmadığı 
aşikârdır. Deri debağ iş yerlerinde, altı vilâyette asgari ücret tesbit edilmiştir. Çıraklar 
dâhil günde 300 kuruş ile 800 kuruştur. Aynı metodu tatbik edince bugün yevmiye 
300 kuruş alanın 1939 da 25 kuruş 800 kuruş olanın ise 1939 da 66 kuruş alması 
lâzımdır. Bir lira değil. Gelelim lâstik kauçuk sanayiine. Asgarî ücret 3 vilâyette 520 
kuruş ile 800 kuruş kabul edilmiştir. Aynı prensibi tatbik edersek işçi ücretinin 1939 
da günde 43 kuruşla 66 kuruş arasında değiştiğini görürüz. Bir lira değil. Bina yapım 
işlerinde çalışan işçiler 1939 da günde bir lira alırdı. Bugün 12,5 lira alırlar. Ama 
bunlar senede âzami altı ay çalışırlar. Kaldı ki, bu yükseliş sanayi işçilerine emsal 
alınamaz. Diğer taraftan (Her türlü inşaat ve yapıcılık işleri, muhtelif yapı, harç ve 
malzemesi kullanmak suretiyle yapı malzemesi imalâtında çalışan işçilerin) asgarî 
ücretleri İstanbul, Ankara ve İzmir’de tesbit edilmiştir. 500 kuruşla 850 kuruş 
arasındaki. Bunların 12 de biri günde 41 kuruşla 70 kuruş arasında değişir. Bir lira 
değil. Görülüyor ki, bugünkü ücreti esas alarak geriye dönüşte hiçbir sahada işçinin 
ücreti günde bir lira olarak çalışmamaktadır. Bakanlar nereden buldular bunu? Sayın 
arkadaşlar, görülüyor ki, işçinin bugünkü ücreti çok düşük olarak karşımıza çıkıyor. 
Benim kanaatime göre, işçi ücretlerinin hesabında bir yanlışlık yapılıyor. İşçi 
ücretleri yeter görülmemelidir. Yalnız bir noktaya temas etmek isterim. İşçilerimize 
de zammın yapılması lâzımdır. Ama, olmadı. Zam kanunu münasebeti ile 
söylemiyorum. Memurlarımıza zam yapılıyor. Bu zaruretin ifadesidir, deniyor. 
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Kabul edelim, bir an bu doğru olsun. Aynı zaruret işçi için de vardır. Onlara da 
yapılmalıdır. Yalnız şunu söyliyeyim ki, ne biz, ne de Türk sendikaları tahripkâr sınıf 
mücadelesi yaparak kardeşi kardeşe düşürecek yollarda değiliz, değillerdir. (Alkışlar) 
Bu vatan bizimdir. Bu topraklarda milletimize hâs asaletle yaşamak azmindeyiz. 
Aramıza girecek kötü niyetlileri, tarihen sabittir ki, imhada mahiriz. Çalışacağız. 
Milletin refahında refahımızı bulacağız. Hayat zaruretleri mademki, zammı 
icabettiriyor, bundan da hissemizi istiyeceğiz. Devlet sektörü zam yapabilir. Hususî 
sektöre de asgarî ücretler ayarlanarak zam yapılabilir. Bir sendikacı olarak işçilere 
zam yapınız, diye konuşurken aynı zamanda sakıtların sendikacıları bu mukaddes 
kürsüde bir temsilci sıfatı ile de olsa buradan böyle konuşmaya sevk eden taassuplarını 
da lanetlemiş oluyorum. Eğer sendika kurma hakkı verilse idi, eğer grev hakkı 
tanınsaydı, eğer kolektif âkit yapılsaydı, Türk işçisi sendikacılık yolu ile işçi ücretini 
kendisi tanzim edebilirdi. İnkılâp Hükümetinden hür sendikalizmin mimarı olmasını 
beklediğime işaret ederek sizleri hürmetle selâmlarım muhterem arkadaşlarım.” 
Dedi.

Kurucu Meclis üyesi İsmail İnan söz aldı, “ Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımızdan 
bâzıları İnaklarından feragat ettiler. Ben söz almadan, edemedim. Çalışma Bakanlığı 
memleketin çalışma hayatında, iş sahasında, sosyal, iktisadî ve içtimaî alanında 
ehemmiyeti olan bir bakanlıktır. Bütçesi üzerinde az üyenin konuşmasını öksüzlük 
telâkki ettiğim için konuşmayı vazife bildim. Muhterem arkadaşlarım, insan gücüne 
dayanmıyan bir memleket kalkınmasının mümkün olamıyacağı aşikârdır. Böyle 
olunca ön plânda, çalışan insanların huzur ve emniyetlerini sağlamak icabeder. 
Makina ile, makinayı çalıştıranı bir gören düşünce tarzı vakıalarla sabittir ki, 
muvaffakiyetsizliğe uğramıştır. Sosyal adalet Garp memleketleri için sözü edilir 
iş olmaktan çıkmış, yerine sosyal ve iktisadî refah kaim olmuştur. Yarışmalar bu 
istikamettedir. Halbuki biz hâlâ birinci problemin çözülmesi veya çözülmemesi 
konusunu münakaşa etmekten kurtulabilmiş değiliz. Şüphesiz aslında bol millî 
gelire dayanmıyan sosyal adalet sadece mânevi bir tatmin unsurudur.  İdeal olan, bol 
istihsal yolu ile millî geliri artırmak ve sosyal adaletten istifade edeceklerin hisselerini 
tatmin edici seviyeye ulaştırmaktır. Bu mühim neticenin elde edilebilmesi ise çehresi 
soluk, işi gücü ile değil, her bakımdan sağlam ve kuvvetli iş gücü ile mümkündür. Bu 
arada mühim bir sosyal hizmet gören işçi Sigortalarının durumundan bahsedeceğim; 
bu Kurum çalışan vatandaşın ve onun hesabına iş verenin ödediği primlerle meydana 
gelmiştir. Ve hizmet görmektedir. Bu teşkilâtın elindeki imkânları hizmet görmeye 
mecbur olduğu kütleye tahsis istikametinde teşvik görmesi icabeder. Bundan evvelki 
tatbikat maalesef böyle olmamıştır. Teşkilâtın bünyesinde biriken paralar sanki hiçbir 
hizmet görmiyecekmiş gibi elinden alınmak istenmiştir. Gayenin dışında bu paralar 
sarf edilip heder edilmiştir. Vekâlete bağlı bir de İş ve İşçi Bulma Kurumu vardır. 
Bu teşkilât gelirlerinin kanuna göre Devlet tarafından gösterilen kaynaklardan temin 
edilmesi gerekir. Muhtelif vesilelerle belediye ve özel idarelere dayanan kaynakların 
iyi işlemediği görülmüştür. Bu yoldan hareketle D. P. iktidarınca İşçi Sigortası 
Kurumunun İş ve İşçi Bulma Kurumuna hisse ödemeye mecbur etmiştir, ki hatalıdır. 
Kurumun gayesinin dışında sarf ve ödemelere mecbur tutmak doğru değildir. Bu 
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müessese aslında Devlete büyük yardım eden millî bir organdır. Her vatandaş gibi 
Devlet ödediği verginin dışında kendi sosyal hizmeti için ayrıca prim vermekte 
ve sağlık tesisleri meydana getirmekte olan asgarî 400 bin vatandaşın tedavi 
külfetinden Devleti kurtarmaktadır. Kurumun vazifelerinden biri de işçi meskenleri 
mevzuudur. Bu maksatla teşkil edilen kooperatifler maalesef çok ağır şartlar altında 
bulunmaktadırlar. Kurum çok mümkün olan bu konuyu bir türlü iyi işliyen nizama 
bağlıyamamıştır. Kararsız tatbikat ve aşırı formalite içinden çıkılmaz haldedir. Son 
zamanlarda alınan bir kararla İşçi Sigortaları Kurumunun yapacağı yatırımlar Maliye 
Vekâletinin iznine bağlanmıştır. Bu doğru değildir. Kurum Teşkilât Kanunu itibariyle 
muhtar bir teşekküldür. Maliye Vekâletinin koyacağı kayıtlar, bu müessesenin ancak 
işlerini aksatır. Hulâsa Çalışma Vekâleti hiçbir zaman fonksiyonunu icra edebilen 
teşkilât haline gelmemiştir. Memleketin iş emniyeti çalışana istikrarı bu Vekâletin 
tutumuna bağlıdır. Netice itibariyle Çalışma Vekâleti polis bir teşkilât olmaktan 
çıkarılarak iyi hizmet görür hale getirilmelidir.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Ömer Karabasan söz aldı, “ Kurucu Meclisin muhterem 
temsilcileri, Çalışma Vekâletinin iş ve işçilik mevzuundaki umumî hükümlere ait 
mevzulara benden evvel söz alan Bahir Ersoy ve İsmail İnan arkadaşlarım temas 
ettiklerinden ve zamanın darlığı hasebiyle ben temas etmiyeceğim. Konuşmamı üç 
mevzu üzerinden yapacağım ve merkezi sıkleti yer altı âlemî denen maden havzasına 
hasredeceğim. 1. İşçi sağlığı ve iş emniyeti. 2. Sigorta mevzuları 3. Asgarî ücret 
meselesi işçi sağlığı ve iş emniyeti: Mulhterem arkadaşlar; iş yerlerinde işçi sağlığı 
ve iş emniyeti mevzuu kanunî olduğu halde, buna mütedair Nizamnamesi bulunduğu 
halde, Çalışma Vekâleti teşkilâtına bir külfet tahmil etmediği halde her ne sebep ve 
hikmet ise bu mevzua ehemmiyet verilmemektedir. Ve bu yüzden her sene yüzlerce 
işçi arkadaşlar sakat kalmakta, ölmekte, çoluk çocuğu perişan kalmakta dolayısiyle 
memleket insan gücünü zayi etmektedir. Bu halin en acı misalleri ve kesafet derecesi 
maalesef maden işletmelerindedir. Arkadaşlar, zaman zaman gazetelerde acı haber 
olarak okursunuz; Zonguldak maden ocaklarında grizo infilâk etti şu kadar ölü şu 
kadar yaralı var. Savcı işe el koydu, tahkikat devam ediyor ve saire. Gazetelerin 
alâkası ve milletin endişesi üç gün devam eder, ondan sonra sona erer. Ne mesulü 
bulunur, ne kazanın hakikî sebebi meydana çıkar. Bu hal ne zamandan beri devam 
ediyor? Senelerden beri. Tesbit edebildiğimiz rakamlara göre bugüne kadar 
Zonguldak maden havzasında 15 defa grizo infilâkı vukubulmuş ve 304 işçi ölmüş, 
139 işçi de yaralı kalmıştır. Bu, toplu halde vukubulup efkârı umumiyeye akseden 
kazalardır. Bunun dışında münferit kazalar olup sene sonunda yekûn teşkil eden 
ve efkârı umumiyeye  aksetmiyen kazalar ise daha fazladır. Son beş sene zarfında 
33 434 iş kazası vukubulmuş, bunlardan 383 ü ölümle neticelenmiş, 749 aded de 
malûl kalmıştır. Gerek grizo kazalarında ve gerek münferit kazalardan yukarda 
saydığım 680 ölüm ve 880 malûle karşılık bir tek mesul ve mahkûm bugüne kadar 
görülmemiştir. İşçi Sağlığı ve İş Emniyeti Nizamnamesini iş veren tatbik etmekle 
mükelleftir. Ve işçinin  kazalara ve hastalıklara karşı korunması için  tedbirler almak 
zorundadır. Almadığı takdirde  Çalışma Vekâleti müdahale edecek ve mevzuatın 
tatbikini isteyecek, korunmanın tedbirini aldıracaktır. Kim ile alınacak bu tedbirler 
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bölge çalışına müfettişleri ile işte meselenin düğüm noktası burada. Çalışma Vekâleti 
kurulalıdan 15 sene; zarfında bir tek gün bölge çalışma müfettişleri maden ocaklarına 
girmiş midir? Hayır, giremez. Çünkü branşı değildir. Binaenaleyh  bölge çalışına 
müfettişlerinin meslek erbabından olması şarttır. Mühendis, doktor gibi. İkinci 
husus : Beynelmilel istatistiklere göre kazaların % 90 ının işçilerin kendi kusur ve 
ihmalinden ileri gelmekte olduğunu söylüyorlar.  Ben 35 senelik işçilik hayatımın 
bana gösterdi, tecrübeler bu nazariyenin yanlış ve biraz  da mübalâğalı olduğu 
kanaatini vermektedir. % 90 ın ise kendi ihmali değil de başkasının ihmalinden olsa 
gerektir. Çünkü insan bile bile canına kıymaz. Arkadaşlarım, kısaca bahsettiğim iş 
kazalarının yüzde yüz önlenmesine zaten imkân yoktur. En mütekâmil memleketler 
dahi bunun önüne geçememiştir. Bizim ricamız müessir tedbirler alınması suretiyle 
kazaların haddi asgariye indirilmesi keyfiyetidir. Sayın Çalışma ve Sanayi 
Vekillerinden ricalarımız, eğitim, öğretim, kurs, sıkı kontrol ve emniyet tedbirleri 
alınması suretiyle iş kazalarının ve meslekî hastalıkların haddi asgariye indirilmesi 
için gayret sarf etmeleri ve bunları bir plân dâhilinde yapmalarıdır. Bittabi sendikalar 
büyük yardımcı olacaklardır. Muhterem arkadaşlar; biraz da sigorta mevzuuna temas 
edeceğim. İşçilerimizin istikbalinden emin olmaları ve tam rahatlıkla ve güvenle 
çalışabilmeleri için 1946 yılında kurulmuş bu liman İşçi Sigortaları Kurumunun daha 
iyiye ve işçiye daha hafif bir şekle girmesini beklerken, son senelerde sakıt iktidar 
mensupları tarafından dejenere edilmiş, nerede ise sigorta paralarını cep harçlığı 
yapacak dereceye getirmiş bulunmakta idiler. Çok şükür İnkılâp Hükümetimiz her işte 
olduğu gibi Sigorta Kurumunu da haleti riezide iken canına yetişmiş ve Türk işçisine 
yeniden bağışlamıştır. Bu bapta Millî Birlik Komitesine bir kere daha teşekkürü 
borç bilirim. Arkadaşlar, İşçi Sigortaları Kurumu her sene genel kurul toplantısını 
yapar. Sigortaya ait meseleler müzakere edilir. Tartışılır, komisyonlardan geçirilir. 
Vekâlete takdim kılınır. Vekâlet lüzum görürse yapar, görmezse yapmaz. Bundan şu 
mâna çıkıyor ki, raporda bahsedildiği gibi Sigorta, idarî ve malî bakımdan muhtar 
değildir. Binaenaleyh Teşkilât Kanununun değiştirilmesi şarttır, muhtar olabilmesi 
için. Yine rapordaki cetvelde gözüme ilişen bir rakam vardır. Sigortanın yönetim 
giderleri geçen sene 43 milyon lira iken bu seneki bütçede 5 milyon fazlasiyle 
48 milyona çıkarılmıştır. Bu arada aylık ve ücretler 28 milyondan 32,5 milyona, 
çeşitli masraflar 3,4 milyondan 4,8 milyona yükseltilmiştir. Bütçe Komisyonunda 
bu mesele görüşülürken Sayın Bakan Sigorta Kurumuna münhal dahi olsa adam 
alınmıyacaktır, demişlerdi. Buna binaen aylık ve ücretlere 4,5 milyonluk farkın 
izahlarını rica edeceğim.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Rifat Çini söz aldı, “ Çok muhterem arkadaşlar, ben 
de, daha evvel konuşan arkadaşımız gibi; birisi 180 diğeri 200 işçi çalıştıran iki 
fabrikanın sahibi olarak işçilerin haklarını müdafaa edeceğim. Ancak arkadaşlar, 
söze başlamadan evvel sözlerimin şahsî menfaatime dokunacağını biliyorum. Fakat 
genel menfaatin şahsî menfaatlerin kat kat üstünde olduğunu da kabul ediyorum. 
(Bravo sesleri) Muhterem arkadaşlarım, evvelâ, bir cümle ile iş verenin işçi ücretleri 
üzerindeki fikrini izah edeceğim. Bizler, mecbur olmadıkça, rekabet düşüncesi 
mevzuubahis olmadıkça, işçiye fazla ücret vermiyoruz. Şimdi, işçinin asgari ücretini 
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gözden geçirelim. Çalışma Bakanlığının mesul şahsiyetlerinden aldım. Türkiye’de 
1960 yılında 31 720 aded iş yeri, buna mukabil, 825 767 işçi vardır, İşçilerin asgari 
ücret seviyeleri şudur : 16 yaşından büyük olan işçilere resmî iş yerlerinde 750, 
hususi iş yerlerinde 750 - 800, ağır işçilere 1 000 -1 100, 16 yaşından küçük olanlara 
500 - 650 veya 650 - 700 kuruş ücret verilmektedir. Asgari ücret Türkiye’nin 
muayyen vilâyetlerinde tesbit edilmiştir. Yalnız 44 vilâyette tesbit edilebilmiştir. 
Bu arada şunu belirtmek isterim ki, asgari ücretin mutlaka tesbit edilmesi şarttır. 
Muhterem arkadaşlarım, 16 yaşından küçük çocuklardan çoğu aile geçindiriyorlar. 
Ya anası çalışmıyor, yahut da babası. Yahut birinden, ikisinden mahrum. Düşününüz, 
bu aldığı ücretle ne yapsın, bu işçi. Ne yiyip ne içsin öğle yemeklerindeki katıklarını 
bir görseniz, yüreğiniz parçalanır. Resmî iş yerlerindeki işçiler için, sosyal yardımları 
var diyeceklerdir. Bunların ücretlerinin artırılması için bunu bahane olarak öne 
süreceklerdir.  Ama sosyal yardım sadece iş yerlerinde çalışan işçilere yapılır. Bu 
işçiler, aldıkları ücretle nasıl beslenecek? Bu 650 kuruşla nasıl beslenecek? Sayın 
Maliye Bakanı dediler ki, İktisadî Devlet Teşekkülleri kâr ederse işçinin ücreti 
artar. Bu demektir ki, iş veren eğer sanatının ehli ise işçinin yevmiyesini arttırır. 
Eğer İktisadî Devlet Teşekkülleri zarar etmişse yevmiye olduğu gibi yerinde kalır. 
Bunda kabahat tabiî iş verendedir. İktisadî Devlet Teşekküllerindeki işçileri iki 
grupa ayırabiliriz, 1. — Hakikî işçiler 2. — Fuzilî işçiler. Benim ricam bu ikinci 
nevi işçiler tesbit edilirse ve diğer sahalarda müstahsil duruma getirilirse bunlardan 
elde edilecek ücretler hakikî işçi ücretlerine zam imkânı verebilir. Muhterem 
arkadaşlar; bu arada asgarî işçi ücretlerinin gözden geçirilmesi de lâzımdır. Bu arada 
işçinin eline geçen paranın iştira gücünü de arttırmak lâzımdır. İş Kanununun 27 
nci maddesi gereğince iş yerlerinde ekonomaların teşekkül ettirilmeleri şarttır. Ben 
vekilimizden rica ediyorum pekçok iş yerlerinde bu ekonomalar yoktur. Bunun 
dışında bir de Sayın Vekil işçi istihlâk kooperatiflerinin kurulmasını temin ederlerse 
memlekete çok hayırlı işler yapmış olurlar. Gene bir nokta hatırıma geliyor, belki 
mümkün belki değil, 6197 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkralarını 
okuyorum : «Madde 14. — Aşağıdaki bentlerde gösterilen hususî eczanelerle ecza 
dolaplarının açılmasına mahallin Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından 
usulü dairesinde müsaade verilir ve keyfiyet vekâlete bildirilir : A) İçindeki hastalara 
ilâç vermeye mahsus hastane ve buna benzer müesseselerin eczaneleri; B) Yalnız 
fakirlere parasız ilâç verip hiçbir suretle para karşılığı reçete ile ilâç imal etmiyen 
belediye ve hayır cemiyetlerinin eczaneleri. » Kanunun bu husustaki şu iki fıkrası, 
eczanelere yüklenen birtakım mükellefiyetler için tanınmış, birtakım garantilerden 
ibarettir. Malûmunuzdur ki, eczaneler, sabahın saat 8 inden, akşam sekize kadar 
açıktır ve şehir içinde nöbetleşirler. Eczaneler ilâç ve bâzı malzemeden başka hiçbir 
şey satamazlar. Kanunu tetkik ederseniz görürsünüz ki, bütün bu mükellefiyetlere 
rağmen, bir garanti vermez. Eczanelerin yaşaması lâzımdır. Bu hususta ismail Ulutaş 
arkadaşım da konuştular. Bir diğer garanti de eczanelerin tahdidine dair hükümler, 
idi ki, kaldırıldı. Bunun akabinde İşçi Sigortaları geçmiş devirde 6901 sayılı 
Hastalık ve Analık Sigortası Kanununun 30 uncu maddesinde yaptığı oldu bitti bir 
değiştirme ile (bunu Sağlık Encümeninden dahi geçirmemişlerdi) eczaneler kurdu, 
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eczaneler açınca da, mahallî eczanelerin ayakta durma imkânları, kalmadı. Yine 
kıymetli Bakan çok iyi bilirler ki, bir tek işçi çalıştıran müesseseler dahi sigortaya, 
girecektir. Bu vaziyet karşısında serbest eczanelerin hizmet ifa edip edemiyeceklerini 
takdirlerinize arz ederim. Pek tabiîdir ki, sigorta her yerde eczane açamıyor. Muhtelif 
yerlerde açabiliyor. Bir işçi evine giderken ilâcını her zaman alıştığı bir eczaneden 
alıp gidivermenin kolaylığı ve bunun yanında kaybetmiyeceği iş saatini de nazarı 
itibara alır. Kaldı ki, Beş Ocak 1961 de çıkan 224 sayılı Sosyalizasyon Kanunu bütün 
memleketi ilerde kapsıyacaktır. Orada dahi eczane serbest bırakılmaktadır. Bu hususta 
huzurunuza iki defa çıkmamak için Ulaştırma Bakanlığı bütçesi konuşulurken arz 
etmediğim bir hususu ifade etmek isterim; Devlet Demiryollarının da buna benzer 
eczaneleri vardır. Birçok hastanelerde eczaneler maalesef hademelerin elindedir, 
demiştim. Şimdi de şunu ifade ediyorum ki. Devlet Demiryollarının 5 eczanesinde 
de eczacı yoktur. Bunun nazarı itibara alınarak tedbir alınmasını rica ederim.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Âdil Vardarlı söz alarak, “Çok muhterem delege 
arkadaşlarım, benden evvel konuşan işçi arkadaşlarımız dâvalarımızı dile getirdiler. 
Biz de esnaf bakımından dâvamızı huzurunuza getirmek istedik. Takdir edersiniz ki, 
Gelir Vergisi defter usulü gibi ve sonra İşçi Sigortalarının bütün kırtasiyecilik, has 
tatbikatı büyük bir yük olarak esnafların sırtına binmektedir. Halbuki bu iş bir ihtisas 
işidir. Bir kültür davasıdır. Bunu, yıllarca anlatmak istedik. Fakat dinleyen olmadı. 
Bu iş daha pratik bir hale gelseydi muhakkak ki, esnafın yükü daha hafif olurdu. 
Bir taraftan, kültür dâvası ele alınıp mücadele yapılırken memlekette ihtisasın ve 
kültürün gelişmesi gerekir. Bu bakımdan, gerek Gelir Vergisinde defter usulü ve 
gerekse Çalışma Bakanlığının ilgili formalitelerinin çok ağır olduğunu dile getirmek 
istiyoruz. Bunlar düzelmelidir, İkincisi; üç işçiye kadar işçi çalıştıran iş yerlerini 
İstanbul’da müfettişler gezerler. Fakat üç kişi de olsa kaydederler, bir kişi de olsa 
kaydederler. Kanunen dört kişi alan olacak yerlerdir. Halbuki, dükkân sahibi bu 
sosyal dâvada bir işçi çalıştırır, ancak günlük kazancını, geçimini sağlar. Kendisinin 
de sigortaya girmesi zarureti vardır. Bu işçiye de yardım edilmeli, tedavisinin 
yapılması sağlanmalıdır. Bir işçi hasta oluyor, üç gün geçiyor, bu arkadaşımız ücret 
alamıyor. Bunun da bir çaresi bulunmalıdır. Bir gün de olsa yevmiye verilmelidir. 
Küçük çocuklardan bâzıları, tatil aylarında boş gezmemek için dükkânlarda, iş 
yerlerinde çalışmak istemektedir. Bunlar, ya çok az para, yahut da sokaklarda 
başıboş gezmemek için parasız olarak çalışmaktadırlar. Bu çok faydalı olur. Ancak, 
bu çalışan çocuklar için de sigorta primi verilmesi istenmektedir. 180 lira üzerinden 
prim istenmektedir. Bu külfete katlanmayı göze almıyan müesseseler, bedava da 
olsa çocukları yanlarında çalıştırmamaktadırlar. Bunun dikkate alınmasını, bir çare 
bulunmasını rica ederim.” Diyerek sözlerini tamamladı.

Kurucu Meclis üyesi Remziye Batırbaygil söz aldı, “ Sayın Başkan ve değerli 
üyeler. Huzurunuza kadın çiftçilerin bir başka deyimle İstiklâl tarihimizin omuza 
mermili kadınlarının analık, doğum ve diğer hastalıklar yönünden sosyal güvenlikten 
mahrum hayatlarını kısaca anlatmak ve bu güvenliğe dair geleceğe muzaf bir teklif ile 
Çalışma Bakanlığının dikkatini çekmiş olmak için çıkmış bulunuyorum. Bildiğiniz 
gibi, 1954  nüfus sayımlarında, meslek gruplarına ait istatistiklere göre 24 milyonluk 
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nüfusumuzun 5,5 milyonu kadın çiftçidir. Her halde bu yılki nüfus sayımlarında 
sayıları  daha da çok artmıştır. Bu büyük sayıdaki çiftçi kadın, bu günkü  ekonomik 
hayatımızın tarımsal güçte en büyük işçisidir. Bu işçiler tarım alanında iki tipte 
çalışma çıkarırlar:  1. Ya kendi gerçek tarlalarında veya komşu tarlalarda imece usulü 
ile iş çıkarırlar. Ya da başkalarının tarlalarında gündelikle çalışırlar. Her iki şekildeki 
çalışmada da çalışma şartları gayet ağırdır. Bu çalışma, uygarlık dünyasının insanları 
için birer işkence denecek kadar ilkel aletler ile ve ilkel metodlarla olur. Bizzat Türk 
Halk Türkülerinde bu çalışmanın meşakkatti terennüm edilir. Okuması, yazması 
yok, yeni eski nedir bilmiyen bu cefakâr asil kadın tarihten önceki evleri andırır 
kulübelerde yaşamaya mecbur olarak tarlada çamurla, teknede hamurla uğraşır. Evin 
tezekten, odundan yakacağının, aynı zamanda yiyeceğinin sorumlusudur. Ambarlara 
koyduğu ürünlerin kasabaya taşınmasında en önemli taşıttır. Bu işçi çiftçi kadın için 
erkek de çok kıymetlidir. Ona kıyamaz. Onu yormakta istemez. Erkeğinin boş bıraktığı 
her işe koşulur. Askere giden erinin arkasında bıraktığı büyük çalışma gücü odur 
. Karasabana koşulur, çocuklarının anasıdır. Tarlaya gelince, kucağında, arkasında 
çıkın çıkın bebe taşır bir kanguru misali. Mevsimlerin şiddetini yüzünden okursun, 
en genç yaşında yıpranır, öyle yıpranır ki medeni Türkiye’nin (Medeni Kanunu) 
bile kendini savunamaz. Kamalar kamaları takip eder. Aile hayatından genç yaşında 
göçer gider. Ölümlerin yaşlara göre açıklamasını gösteren 1955 istatistiklerine 
göre 12-40 yaşları arasındaki kadın vefiyatının çok olmasının tek izahı budur. Aynı 
zamanda bu kırılmayı nüfusumuzun çoğunluğunun köylerde yaşadığı bu çiftçi kadın 
işçilerimizin sosyal güvenliğe malik olmayışında aramak lâzımdır. Bu yaşlarda olgun 
çiftçi kadınlar, analık,doğum gibi lohusalık ve bununla ilgili hastalıklarla zayıf bir 
hale geliyor. Gıdasızlık da inzimam edince mukavemet azalıyor ölüm kolaylaşıyor. 
Bu hal genel nüfusumuzda erkek nüfusa göre bir buçuk iki milyona yaklaşan kadın 
nüfusunun da ifadesidir. Bu mucip sebeplerle diye bilirim ki, bir memlekette iş 
gücünün tammanasiyle değerlendirilmesi önemli bir sosyal ve ekonomik bir dâva 
ise bu çiftçi kadınların iş gücünü nasıl düşünmemezlikten gelebiliriz? Onların 
çalışma hayatının düzenlenmesi, yaşama seviyelerinin yükseltilmesi elbette ki 
lâzımdır. Benim teklifim şudur : Çalışma Bakanlığımız - Tarım, Sağlık ve Sosyal 
Bakanlığımızla yakın bir iş birliği yaparak çağdaş uygar ulusların bu işleri ne 
suretle yürüttüğünü etüd ettirsin ve bir (Tarım Sigortası) kurumunu kurmaya ve bu 
sigorta kadrosu içinde Türk çiftçi kadınının sosyal güvenliğini yaratmaya koşması 
Devrim Cumhuriyetinin sosyal adalet anlayışına en büyük bir hizmet sayılacaktır. 
Kanısındayım. Sözüme son verirken Mehmetçik’in anası bu değerli tarım işçilerini 
Yüce Mecliste değerli üyelerin şahsında selâmlarım.” Dedi.

 Başka söz almak isteyen olmadığından Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
konuşma yapmak üzere Çalışma Bakanı Ahmet Tahtakılıç kürsüye gelerek eleştirilere 
cevaben,   “Muhterem arkadaşlar, Çalışma Bakanlığının Devlet ve millet hayatındaki 
yerini, fonksiyonunu iyi görebilmesi zarureti üzerinde konuşan fakat bunu 
göremediğini söyliyen arkadaşlar, yerden göğe kadar haklıdırlar. Ama kapanan bu 
devrin, halk idaresi zihniyetinin memlekette ancak 27 Mayıstan sonra temelli bir 
inanış haline gelmesi gününe kadar geçen hâdiselerin, burada muhasebesini yapmak, 
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zannederim büyük vazifesi olan, Türk Anayasasını inkılâp fikirlerini yaşatmak üzere 
yapmak, namuslu bir seçimi mümkün kılacak kanunu hazırlamak üzere yeminli 
vazife sahibi olan Kurucu Meclis huzurunda yersiz bir iş olur. Şu kadarını söyliyeyim 
ki, Çalışma Bakanlığına gelinceye kadar bu kadar mihverini bulmamış bir Devlet işi 
olabileceğini aklıma getirmemiştim. Benden evvel Millî Birlik devrinde vazife gören 
arkadaşlar aynı ıztırabın içinde kalmışlardır. Biz; arkadaşlarımızın ortaya koydukları 
meselelere, temennilere, tenkidilere vazifeyi ifa etmek suretiyle cevap verdik. Ücret 
politikasında Hükümetin bugünkü durumunu açık olarak ilân ettik. Halk idaresinin, 
Millî Birlik devrinin feyizli neticelerine arkadaşlarımız temas ettiler ve bütün 
mevzular, bütün incelikleriyle görüşüldü. Bu mevzuda şu dosyayı bir tarafa bırakarak 
rakamlarla söyleyebilecek şekilde huzurunuza gelmiş vaziyetteyim. İşçi Sigortaları 
müessesesi hakikaten bu memlekette 20 nci asrın ölçüsü, ile sosyal güvenliğin 
teminatı olmak gibi bir durumda değildir. Biz bu gerçeği tesbit etmekle işe başladık. 
Arkadaşlarımız mevzuu birer birer açtılar. Acaba bizim İşçi Sigortaları çerçevesi 
içine alabildiğimiz işçi sayısı bilumum işçi sayısının, kaçta kaçıdır? Gizli işsizliği 
unutsâk bile fiilen memleketin iş hayatının yarısının kapsanıldığına kaani değilim. 
Neden? Çünkü Çalışma Bakanlığının 500 kişilik merkez ve taşra teşkilâtı ile bu iş 
görülmeye çalışılıyor. İş müfettişlerimizin kadro maaşı maalesef cazip olmadığı için 
iktisadî, sosyal kültüre sahip olanlar tâlibolmuyor. Karınca metodu ile çalışmak 
suretiyle işe girişmiş vaziyetteyiz. Sendikacı arkadaşlarım çok iyi bilirler. En az 
ikişer, üçer saat devam eden müzakerelerimiz oluyor, işçi mesken dâvasını ele aldık. 
Arkadaşlar işçi mesken dâvası, halk mesken dâvası içinde bugünkü Devletin vazifesi 
meyanında mütalâa ediliyor. Ama işçi mesken dâvasında henüz bir tek mesele dahi 
halledilmemiştir. Ne olmuştur, bilir misiniz? Diğer mesken sahalarında olduğu gibi, 
siyasî hedeflerle verimsiz kredi açma yoluna gidilmiştir. Evlerin kooperatiflere 
maliyeti 30 binin üzerindedir. Halledilmemiş meseleleri sayayım. İşçi evleri meselesi 
hallolmamıştır. Bir misal vereyim. Bir işçi kooperatifinden bana geldiler, yaptığınız 
evlerde parke var mı, kalorifer var mı?» diye sordum. Her ikisi de var diye cevap 
veriler. Bakınız bu dâva ne hale gelmiştir. Gece kondulardan kurtarılmak istenilen 
işçi zümresi içinde fakat mahdut insanlara kaloriferli ve parkeli ev yapılıyor. Parke 
ve kaloriferin ihtiyaç olduğunu kabul ediyorum, ama biz bunu blok halinde büyük 
fakat ucuza mal edebileceğimiz binaları yapar duruma geldikten sonra yapalım. 
Hangi birini sayayım arkadaşlar. Arkadaşlarımız söylüyorlar, munzam, kredi 
meselesini halledemiyoruz. Bunu halletsek ne yapacağız? Meselenin hiçbir tarafı 
halledilmiş değildir ki. Ama Millî Birlik Hükümeti bakınız nasıl işe başlamıştır: 
Ereğli’de kurulacak İkinci Ağır Demir Sanayii için 1000 işçi meskeninin etüdleri 
yapılmaktadır. Burada plân meselesini, müşterek hizmete açmak meselesini ele 
almaktayız, işleri ciddî olarak tetkik etmiyen bir devrin çalışma metotları, millî birlik 
anlayışı ile yüzdeyüz değişmiştir. Ömer Bey arkadaşımız güzel söylediler. Dediler 
ki, sağlık, kontrol dâvası, çalışma hayatı halledilmemiştir. Vekâlet yenibaştan sağlık 
kontrolü yapabilecek mi, dediler. Mesele şu arkadaşlar; iş müfettişlerinin yanısıra 
maden mühendislerine de ihtiyacımız vardır. Hangi kadroya getireceğiz? Gerçek 
mânada bir sağlık kontrolünü yapabilecek şekilde hamlelerin olması için iş 
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müfettişlerinin yanısıra maden mühendislerinin de bulunması gerekmektedir. Maden 
mühendislerinden müfettiş tâyin edebilmek için çareler aramaktayız. Arkadaşlarımız 
sağlık mevzuunda haklıdırlar. İdare, kaza olduktan sonra kaza yerine gider. Bu yalnız 
kömür havzasında değil, bütün sahalarda böyledir. Bir arkadaşımız söyledi, Çalışma 
Bakanlığının Devlet hayatında yeri Millî Birlik devresine kadar kavranmamış 
bulunuyor. O devrede işçi edebiyatı yapacaksınız, mahallî yardımlar açacaksınız, 
yahut seçim neticesine müessir olacak tesisleri yapacaksınız, Çalışma Bakanlığının 
fonksiyonu bu şekilde tamam. Arkadaşlar biz bu kapıyı kapadık. Meselâ artık İşçi 
Sigortalarının kesesinden ne mektebe, ne medreseye, ne falan teşekküle sosyal 
yardım yapılmıyacaktır. Kızılay’dan maada bir de sendikalar birliğine, onun 
haricindeki sendikalara dahi sosyal yardımı kaplattık. İşçi Sigortaları zengin bir 
hazine diye herkes o hazineden gidip bir damla almak yolunu tutmuş, bu zihniyet 
hâkim olmuş. Biz bu kapıyı kapattık. İşçi Sigortalarının iratları apartmanları yüzde 
yüz prensibe bağlanmıştır. Boşalan dairelerimiz evvelâ iş yeri olarak kiraya, ondan 
sonra yüzde yüz teminatlı şekilde hak sahiplerine verilecek bu yola gidiyoruz. 
Görüyorsunuz ki, bir zihniyet değişikliği var. Arkadaşlarımız diyorlar ki, sendikalar 
ile iş birliği halinde çalışılmalıdır. Arkadaşlar, sendikaların şimdiye kadar yalnız 
kanunlar hakkında mütalâaları alınmıştır. Biz bu mütalâanın ilerisinde sendikalarla 
bir de beraber müzakere haline girmiş bulunuyoruz. Bu devam edecektir. Ama 
kollektif iş aktine ait, greve ait mevzularda her türlü çalışmalar vardır. Fakat yeni 
Türk Anayasasının bu hususlardaki prensipleri belli olmadığı için bunlar Meclise 
sevk edilmemiştir. Sigorta Teşkilâtı Kanunu Meclistedir. Diğer kanunlar Başvekâlete 
takdim edilmiştir. Çok ümid ediyorum ki, Mecliste sevk edilmek üzeredir. Yani 
Anayasayı ilgilendiren kanunlar haricindeki kanunlar Meclise intikal etmiş veya 
etmek üzeredir. Görüyorsunuz ki, adım adım yeni bir zihniyete girmiş bulunuyoruz,  
ziraat işçileri mevzuuna temas eden arkadaşlarım, yüzde yüz haklıdırlar. Haber 
vereyim ki bu işteki etüdler dahi yeni yapılmaktadır. Birbirimize hiçbir şey 
söylemiydim. Biz ancak, ziraat sahasında sigortayı tesis etmek, yani sosyal güvenliği 
tesis etmek gayesiyle küçük araştırmalar yapmaktayız. Yani henüz küçük küçük 
araştırma safhasındayız. Bu mevzuları 7 milyon liralık bütçe ile, 500 kişilik 
imkânlarımız ile halledebilecek durumda değiliz. Bunlar âtıl vaziyette duran 
kendisine göre meselelerdir; keza ziraat işçisi henüz karakterini bulmuş değildir. İş 
veren ve işçinin yerini tesbit etmek için metodun birimlerini göstermek suretiyle 
etüdlere ihtiyaç vardır. Bu etüdler henüz iptidai safhadadır. Arkadaşlarımız ifade 
ettiler, ziraat işçisini mevsim başında barındıracak yerler iptidai vaziyettedir. İş ve 
İşçi Bulma Kurumunun varidatı maalesef belediyelere dayanmaktadır. Kanunların 
tesbit ettiği gelirlerimizi maalesef bunlardan alamamaktayız. Söke, Demirci, Adana, 
Aydın gibi altı yerde işçilerimiz için barındırma yurtları vardır. Bir kısmı ranzalı, bir 
kısmı 60 yataklı olan bu yerlerde işçilerimizi barındırabilmekteyiz. Malesef İş ve 
İşçi Bulma Kurumunun malî imkânları bugüne kadar bunları kâfi miktarda barındırma 
yurtları temin etmek imkânını bulamamıştır, kolay kolay da bulamıyacağız. Ziraat 
işçilerinin mevsim zamanında vaziyetleri fecidir. Aracılar meselesine gelince; 
arkadaşlar ziraat memur ve müdürlerinden bu yolda istifade etmek mümkün değil, 
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bu şekilde aracılık meselesini halletmek mümkün değil. Şimdiki halde aracılar yeni 
tavassut eden birtakım komisyoncu kimseler ile idare ediyoruz. Fakat bunu da emin 
görmüyoruz. İşi bir defa derleyip toplayıp elimize almış değiliz. Salâhâttin Tandal 
arkadaşımla hastaneler meselesini iki defa müzakere ettik ve bu şekilde huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Hakikaten kendilerinin ortaya koyduğu görüş iki türlüdür. 
Birisi, İşçi Sigortalarının hastane açması doğru değildir. Elimizdeki rakamlara göre 
İşçi Sigortaları Kurumu hastane açmaktan büyük istifade temin etmiştir. Diğer 
taraftan hem daha ucuz, hem daha müsait şekilde hastaya ilâç verilmiştir 
kanaatindeyiz. Kendileri bana Avrupa literatüründen misaller getirdiler, ben tetkik 
ettim. Fakat resmî kayıtlarımıza göre şimdiye kadar bizim istifademiz beş milyona 
yakındır. İkincisi, eczane açabilir miyiz? Kanunumuzda hüküm vardır, bu kanuna 
göre bakım ve tedavi yerlerimizde eczane açmaya hakkımız vardır. Sualin Münakalât 
Bakanlığını ilgilendiren kısmına cevap veremiyeceğim. Bizim 58 eczanemiz vardır. 
Her eczanenin eczacısı vardır. Diyorlar ki, bakım ve tedavi yerlerini genişletirseniz 
ne olacak? Haber vereyim; biz yalnız eczanelerimizden değil, yetişemediğimiz 
yerlerde diğer eczanelerden mukavele ile ilâç alma yoluna devam ediyoruz. İşletme 
masraflarımızın ne olduğunu ve bu 5 milyonun yüzde yüz net olduğunu şu anda 
bilmiyorum. Fakat bu mevzuu tetkik ederim, ya bir vesile ile Kurucu Meclis 
huzurunda ya da hususi olarak zatıâlinize arz ederim. Biliyorum, bir endişeniz var. 
Endişeniz acaba yüksek kaliteli ilâç vermek imkânı bulunacak mı? Yoksa muayyen 
ilâçlarla, birtakım tercihlerle bu mesele halledilecek midir?  Hastaların sağlığı için 
Hükümet ilâçları tesbit ettirmektedir. İyi ilâçlar vermek için alınmış tedbirlerimiz 
vardır. Bu endişenize Meclis huzurunda cevabımız verilmiştir. Diğer sorduklarınıza 
da ayrıca cevap verilecektir. Efendim, İşçi Sigortalarında masraflar arttı dendi. İşçi 
Sigortaları muhtaç bir teşekküldür. Bugünkü usullerle her işçi için kart hazırlamak 
mümkün olmamaktadır. Bunlar için 40 adet makina gelmiştir ve yeniden İşçi 
Sigortaları şubeleri açılmıştır, idare masrafları artmıştır, bu masraflar personele 
birtakım imkânlar temin etmek için değildir, makina bedelleri, tesis bedelleri içindir, 
yeni açılan şubeleri zaruri masrafları içindir. Muhterem Bahir Bey arkadaşımla 
mütaaddit defalar görüştüğüm, müzakere mevzuu yaptığım ücret meselesi tabiî 
günün en ehemmiyetli meselesidir. Ben ücret meselesini, beş dakika müsaade, 
memurlarla beraber ücretin artması mevzuunu değil, Türk çalışma hayatında ücret 
meselesini bugünkü durumu açıkça Yüksek Meclisine arz edeceğim. Arkadaşlar 
Millî Birlik idaresi iş emniyetini birinci günde tesis ettiği halde memleketteki bâzı 
menfi cereyanlar, mevcudolan bu iş emniyetini sarsacak şekilde bir hava yaratmak 
suretiyle psikolojik menfii bir tesir yaymaya çalıştılar. Umumi bir işsizlik meydana 
gelmemekle beraber, iş arzında adeta bir duraklama meydana geldi. Buna mukabil 
işçi arzı fazlalaştı. Mevzuun birinci temelini buraya koyalım, öyle bir günde 
bulunuyoruz ki işçi arzı fazla, iş arzı az. Mevzuun ekonomik hareketlerini arz 
ediyorum. İkincisi; Devlet sektöründeki işçi sayısı bizim sigorta sahasına aldığımız 
işçilerin, yüzde kırk küsuru civarındadır. Bunun haricindeki işçi hususi sektördedir. 
Hususi sektördeki işçi ücretlerinin vasatisi, Devlet sektöründe çalışan işçi ücretleri 
vasatisinden çok düşüktür. Bugünkü Cumhuriyet gazetesinde bir Sendikacı 
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arkadaşımızın beyanatı vardı. «Asgari ücretle birçok işçi çalışmak zorundadır.» 
diyor. Hem iş veren hem de işçinin meselelerini halletmek mecburiyetinde olan bir 
Devlet idaresinin, hem hususi sektörü ve orada çalışan işçileri hem de Devlet 
sektörünü ve oradaki işçileri ve ücret durumlarını nazarı itibara almak mecburiyeti 
vardır. Üçüncü faktör olarak, Maliye Bakanımızın mütaaddit defalar ifade etmiş 
olduğu gibi, İktisadî Devlet Teşekküllerimizin yüzde yüz yeniden gözden geçirilmesi 
lâzımdır. Biz bunun bütün tedbirlerini almak kararında olduğumuzu mütaaddit 
defalar ifade ettik. Demek ki, üçüncü faktör resmî sektör iş sahasında rantabliteyi 
artırmak yolunda ciddî ve esaslı etüdlere müstenit bir mesai yapmak zaruretidir. 
Bugüne kadar bu yapılmamıştır. Birçok iş yerlerimizde siyasî nüfuslarla, birçok 
kimselerin açıktan ücret aldıklarını 27 Mayıstan sonra müşahade ettim. İktisadî 
Devlet Teşekküllerimizin yeniden gözden geçirilmesi lâzımdır. Malî tedbirlerle para 
kıymetini para politikasının yerine koymak istiyoruz demenin güç olduğunu 
biliyoruz. Bunun siyasî ihtilâflara sebebolduğunu biliyoruz. Bizzat sanayii kredilerle 
beslemek imkânını arıyoruz. İşçi Sigortalarının 160 milyonu Hürriyet Tahvillerine 
yatırılması işini ele aldık. İş hayatını genişleterek; tedbirler almadan işçi ücretlerini 
artırmak ekonomik değildir, sosyal değildir. Arkadaşlarımız istatistik mevzuu 
üzerinde çok durdular. Evvelâ ifade edeyim ki Türkiye’nin çalışma mevzuu üzerinde 
sağlam bir istatistik mevcut değildir. Maliye Bakanı arkadaşımın, 1938 senesini 
mebde olarak ele aldığı istatistik, o zaman Ticaret Vekâleti tarafından yapılıyordu. 
Çünkü çalışma teşkilâtı, bir umum müdürlük halinde Ticaret Vekâletine bağlı idi, bu 
dairenin yaptığı ankete müstenit ,108 kuruş olarak verdiği rakam, ortalama işçi ücreti 
idi. Şimdi bu, 108 miydi, 138 miydi, münakaşasını yapmakla işi halledemeyiz. 
Verdiği diğer rakamlar ise doğrudan doğruya İşçi Sigortalarının sigorta primlerine 
esas olan vasatî ücretlerdir. Ama 13 değildir de 12 dir, 12 değildir de .13 dür, bunun 
münakaşasını burada yapmakta bir fayda, yoktur. Mühim olan politika meselesidir. 
Para politikası, maliye politikası. Yatırımlar, İktisadî Devlet Teşekküllerinin ve 
umumî bütçenin içinde mütalâa edilen yatırımlar, iş sahasının çoğaltılması bu sayede 
işçi ücretlerinin seviyesinin artırılması veya olduğu yerde muhafaza edilmesi 
politikasına dayanıyor. İkincisi, iktisadî tedbirlerimiz. Para değerini tesis etmekle 
serbest sektörün yeni yatırımlar yapacağını ümidediyoruz. Hattâ kuvvetle ifade 
edebilirim ki Türkiye’de hususî teşebbüs için yatırım yapma hususunda şartları bu 
kadar müsait olmamıştır. Fakat nedense birtakım menfî cereyanlar tesiriyle (ki bu 
mevzuda konuşulacak çok şey vardır) serbest sektörde, yatırımlarda bir çekingenlik 
havası mevcudolduğu gösterilmek isteniliyor. Bir soru vesilesiyle gizli işsizliğin 
nereye vardığını söyledim. Bu durum karşısında esasen hususî sektördeki işçi 
ücretlerinin üstünde olan Devlet Sektöründeki işçi ücretlerini artırma, gibi bir 
politikayı uygun görmüyoruz. İktisadî Devlet Teşekküllerini reorgan’ize ederken, 
verim esasına dayanan bir ücret politikası takip ederek, işçinin verimi arttıkça daha 
fazla ücret almasını temin ederek İktisadî Devlet Teşekküllerini verimli ve müspet 
hale, hem de istihsale müessir olacak bir noktaya getirmek istiyoruz. Şimdi sizlere 
rakam olarak söyliyeceğim.  Sanayi Bakanlığı içine giren teşekküllerde işçi ücretleri 
sosyal yardımlarla saatte 240 - 126 kuruştur. Bu hesaba göre verilen ücret hususi 
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sektöre göre yüksektir. İşçi ücretleri üzerinde siyasî karar almak yerine durumu 
iktisadî kararla desteklemek, yeni iş yerleri açmak, işçinin refahını yükseltmek 
yoluna gidilmesi lâzımdır. Verimli bir prensip takibetmek suretiyle yeni tedbirlerle 
Kurucu Meclislin huzuruna geleceğiz. Siyasî mülâhazalarla Devlet Sektöründe 
memur ve işçi ücretlerine yüzde yirmi artırma gibi bahşiş nutku ile huzurunuza 
gelmek doğru değildir. Kurucu Meclisdeki sendikacı üye arkadaşlarımızdan rica 
ediyorum, İktisadî Devlet Teşekülleri üzerinde Hükümet Mart ayı zarfında ciddî 
olarak duracaktır, meseleleri teker teker ele alacaktır. Meselâ sosyal yardım 
mevzuunda çeşitli ölçüler vardır, bunları birleştireceğiz. Bunlar iktisadî tedbirdir, 
içtimaî tedbirdir, sosyal politikadır. Ücret artırma mevzuu üzerinde mütemadiyen 
propaganda yapıp yanlız resmî sektördeki işçileri masa, memurları ile beraber 
mütalâa etmek ancak siyasî bir harekettir. Bu hakeretle iktisadî neticelerinin iyi 
olacağı kanaatinde değiliz. Kabinedeki hiçbir arkadaş, alın terine hürmet ve istihsal 
değerini artırmak gibi bir noktada hiçbir kimseden geri düşünmüyor. Onun için bu 
mevzuu biz iktisadî karakteriyle ele aldık, siyasî karakteriyle ele almak kaderimize 
düşmüyor. Zannederim Kurucu Mecliste siyasî karakteriyle ele almayacaktır. Demek 
ki arkadaşlar ücret politikası istikametini almak üzeredir. Hem ekonomik ölçülerle, 
hem de siyasî ölçülerle istikametini almaktadır. Bir taraftan da yardımları tevhide 
çalışıyoruz. Bir tarafdan da verimlilik prensibi üzerinde çalışıyoruz. O halde böyle 
bir politikanın takibedilmesi resmî sektördeki ücretlerin artırılmasından, bugün için 
de yarın için de ehemmiyetlidir. Bütün dünya iktisadiyatçılarına karşı da iddia 
edebilirim ki doğru olan ve Kurucu Meclisin takdirine uygun olan böyle bir 
politikadır. Rifat Çini arkadaşım da bâzı noktalara temas etti. Kendisi iş verendir. 
Türkiye’de halk idaresi sınıflar mücadelesine istinaden değil müşterek bir görüş ve 
iş birliği ile kuruluyor. Bunun en güzel misalini iş veren olarak Rifat Çini arkadaşımız 
işçileri temsilen de Bahir Bey arkadaşımız verdiler. Rifat Çini arkadaşımızın 
mevzuubahsettiği şunlardır: Hasta işçiler ücretinden kalmamak için aspirin alıp 
ilâcını alıp 38 derece ateşte çalışıyor. Memleket gerçekleri bu bakımdan sert. Ben 
bunların yapılmasına taraftar değilim. Asgarî ücret meselesi : Bu mühim bir 
mevzudur. Bilecik’te üç buçuk lira ücret tesbit edilmiştir. Bu mahallî bir ücret 
tesbitidir. 1959 başında tesbit edilmiştir. Bu ücretle çalışmaya talip insanlar vardır. 
Gerçeklerin bilinmesinde fayda vardır. Millî Müdafaa teşkilâtında binbaşıya kadar 
olanlar yoğurt yiyorlar. Bu, memleketin müşterek kaderi. Metotlu çalışmalarla 
bunları bertaraf etmek lâzımdır. Her şeyi ve gerçeği ortaya koymak lâzımdır. 
Elimizde Hızır’ın tılsımlı değneği yok ki. Bu itibarla işi metotlu çalışmalarla 
halledeceğiz, Memleketimizde küçük çocukların beş buçuk liraya çalışması, asgarî 
sağlık şartları içerisindedir. Memleket, bugün iyiye gidiyor demektir; beyhude 
birbirimizi aldatıcı söz söylememeliyiz. Arkadaşlar, işletmelerde israf yok mu? İsraf 
vardır. Zonguldak’taki bir işletme için bana bir rakam verdiler, kömür işletmelerimizde 
iki yüz küsur daktilo varmış. Görülüyor ki işletmeler toptan gözden geçirilmeye 
muhtaç. Ama bu işler bir günde olmaz. Oturup işe el koyup üzerinde çalışmaya 
ihtiyaç vardır. Ben çalışma devresine girdiğimizi temin edebilirim. Onun için 
arkadaşlar Çalışma Vekâletini evvelâ mihverine getirelim. Çalışma Vekâleti işçinin 
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ve iş verenin meselelerini halletmeye mecbur olmak gibi mühim bir vazifeyi üzerine 
almıştır, bu mihver kurulmuştur. Benden evvel bu Vekâlette çalışan arkadaşlar ile 
Millî Birlik idaresi müşterek bir prensibe varmış. Sigortanın hazinesinde bir tek küf 
olabilir. Fakat orada tufeyli bir kimse yaşıyamıyacaktır. Sigortanın bütün imkânları, 
sigortanın olacaktır. Bir de müjdeli bir haber vereyim, imkânsızlık içinde de olsak 
100 bin liramız var, bunu 50 yıl sonra meyvalarını verecek de olsa, işsizlik sigortasının 
fidesini dikmek üzere ayırdık. Buna iyi bakarsak 10 sene sonra meyve verir. Ama 
bugünden dikmek lâzımdır. Görüyorsunuz ki yarını düşünerek çalışıyoruz arkadaşlar. 
Hepinizi, bunları idrak ederek, gelecek nesiller hesabına ümitle, hürmetle 
selâmlarım.” Dedi.

Devamla, “Buna cevap, verildi. Mevcut teşkilâtımızla vazifelerimizi yerine 
getiremiyoruz. Teşkilât Kanunumuz hazırdır. 7 milyon liralık masraf getirmektedir. 
Takibettiğimiz malî politika bunu temin edebilecek değildir, önümüzdeki günlerin 
meselesidir” diyerek sorulan soruya cevap verdi.

Kurucu Meclis üyesi Sezai Erkut söz aldı, “Çok muhterem arkadaşlarım, 
kıymetli arkadaşlarımla, Sayın Bakanın izahlarından sonra, tüzüğün tanıdığı son söz 
hakkını bendeniz kullanırken birkaç noktaya temas edeceğim Sayın Vekil, bu kadar 
mihverini bulamamış bir bakanlığın bakanı bulunduğunu söyledi. Bunun yanında, 
hakikaten kuruluşunda, kuruluşunun bütün temellerinde çok samimî ve ilmî esaslarla, 
uzun tecrübelerin ve bilhassa Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının tecrübelerinden 
faydalanılarak kurulmuş esaslı bir bakanlığın bakanıdır. Bu da büyük şanstır. Bakan, 
mihverini bulamamış diyeceği yerde «mihverinden çıkarılmış» diye ifade etselerdi 
biraz daha haklı bir ifade olurdu. Mihverini bulamamış diye hitabettiler; bendeniz 
bu bakanlığın kuruluşunda değerli arkadaşlarımla, çalışmış bir arkadaşınız olarak 
teşkilâtın hassasiyetini düşünerek, bu şekilde tasrih etmiş olmalarını isterdim. 
Çalışma Bakanlığı hakikaten metotlu, plânlı ve çok demokratik esaslarla ve yabancı 
mütehassısların da tavsiyelerine uyularak kurulmuştu. Bütçe Komisyonunda da arz 
etmiş olduğum gibi kuruluşunda bakanlığımızın Teşkilât Kanunu İşçi Sigortaları 
Teşkilât Kanunu, İş Bulmanın Teşkilât Kanununda demokratik esaslar konulmuş 
Çalışma Bakanlığına iş veren, işçi, ilim adamı ve ilgili bakanlıkların yetkili 
elemanlarının teşkil edeceği ve muayyen zamanlar da toplanacak bir çalışma meclisi,  
İşçi Sigortaları Genel Müdürlüğünün, işçi, iş veren, ilim adamları, porfesörlerden bir 
genel kurulları vardır. Her yıl toplanır. İş ve İşçi Bulma Kurumunun da Danışma 
Genel Kurulu vardır. Bunların her ilde mahallî danışma heyetleri mevcuttur. 1949 ve 
1950 seneleri arasında Çalışma Bakanlığı Teşkilâtı hakkında Milletlerarası Çalışma 
Teşkilâtından gönderilen bir misyonun muhtelif bölgeleri tetkik ederek hazırladığı  
rapor vardır. Sayın Bakanın elinde istifade edebileceği bir kaynak olabilecektir. Bu 
rapor Çalışma Bakanlığının ve ona bağlı kurumların çok iyi kurulduğunu tesbit 
etmiştir. Hulâsa olarak arz edeyim, milletçe göğsümüzü kabartacak şekilde olan ve 
1945 yılında temeli atılan bakanlık 1948 - 1949 senelerinde üç sene içinde sosyal 
sigortaların ana esaslarını kurmaya muvaffak olmuştur. İş kazaları, analık ve meslek 
hastalıkları, ihtiyarlık, hastalık sigortaları kanunları, çıkarılarak yürürlüğe girmiştir. 
Sigorta ve Çalışma Bakanlığı belli başlı meselelerini halletmiş ve Sendika Kanunu 



480

çıkarmış, işçi mahkemelerini kurmuştur. Bunu yabancı uzmanlar kurulu, Çalışma 
Bakanlığı ve kurumlarını bir milletin iyi kurulmuş bir bakanlığı diye tavsif etmişlerdi. 
Hakikaten son on senelik zaman içinde, bizzat içinde çalışan arkadaşlarımız ve 
Meclisler, Muhalefetin gayretlerine rağmen, (Sayın bakanla birleştiğim noktaya 
geliyorum) maalesef Çalışma Bakanlığı mihverinden çıkarılmıştır. Politika oraya 
da girmiştir. Arkadaşlar bu mevzuda ben sizden çok daha dertliyim. Ankara’nın 
bir milletvekili olarak Kırıkkale’deki bir işçi sendikası toplantısına davetli olarak 
gittiğim zaman, oradaki işçiler, işçilerin her birisi, kuruluşunda hizmet ettiğim için 
yakından tanıdıklarımdan ağabey hoş geldin falan diye elimi sıkıyorlardı. Bakan 
gelip oturduktan sonra yoklama yapıldı, yoklamada benim ismim okunmadı. Bu 
dâvaların kurucularından olarak bu şekilde ismimin okunmaması sebebini bir 
kısım işçiler sordukları zaman, muhalefet mebusu da onun için okunmadı denildi. 
Arkadaşlar vaziyet o hale gelmişti ki, bir işçi muhalefetin elini sıkmaktan bile 
menedilmişti. Yalnız mihverinden çıkmış demek kâfi gelmez. İnkılâp İdaresinin 
çok hayırlı eli ile bu yerine gelecektir. Türk milletinin büyük bir hususiyeti vardır. 
Sıkıştığı zaman büyük inkılâplar yapar. 1945 yılında Çalışma Bakanlığının hamleli 
kuruluşu gibi çok temenni ediyoruz ki, bu 27 Mayıs ruhu, işlerimizi kısa zamanda 
halledecek ve yaralarımızı saracaktır. Evvelâ memuru, işçiyi biribirinden ayırmış 
olan verimi azaltmış olan partizanlıktan ve ayrıklardan idare temizlenmiştir. Sayın 
arkadaşlar, grev ve lokavt hakkı için Sayın Bakan Yüksek Meclisinize saygıları 
olduğu için bir şey söylemiyeceklerini ifade ettiler. Yüksek Heyetiniz inşallah 
bu tarihi çatı altında Anayasayı kabul ederken buna ait maddeleri de koyacak ve 
arkasından Türk İşçisi grev hakkına inşallah kavuşacaktır. Ve bu şeref de Kurucu 
Meclisin olacaktır. Şununla sözlerimi bitirmek istiyorum. Dertlerimiz çok. Elbette 
Çalışıma Bakanlığımın, her Bakanlıktan çok koordine şekilde çalışmak mecburiyeti 
vardır. Hatırlıyorum bir İngiliz mütehassıs demişti ki, «Bütün bakanlıklarla her 
zaman temas etmiyen bir Çalışma Bakanlığının mânası anlaşılmaz. »İlk senelerde; 
Çalışma Bakanlığımızın ekonomik, Millî Eğitim, Sanayi ve ilgili bakanlıklarla 
müşterek çalışmaları olmuştur. Fakat bilâhara bu çalışma sistemi bozulmuştur. 
Burada işçiler hakkında, memleketimizin sosyal dâvaları hakkında konuşurken, 
kurulduğu günden bu zamana kadar sosyal teşekküllerimiz millî mülâhazalarla 
çalışan Türk iş verenine, işçisine Hükümetin âdil idaresi, düzeni içinde kısa zamanda 
büyük şeyler sağlanmıştır. Diğer milletlerin işçileri bunları uzun mücadelelerle, 
zorlukla sağlamışlardır. Millî Birlik Hükümetinin ve sizlerin büyük milletimizi, 
refah idaresinde kavuşturması nispetinde, toprak altında olan altın madeni kadar 
kıymetli olan Türk işçisinin gücünü değerlendirmek, enerjilerini kullandırmak bizi 
kalkındıracak kuvvetlerin başıdır, temelidir. Ferdî kıymetlerimizi toplum halinde de 
değerlendirecek liderleri, Erhat’ları artık biz de yetiştirmeliyiz. Türk işçilerini, iş 
verenlerini ve sizleri hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Başka söz almak isteyen olmadığında bütçe fasıllarının okunmasına geçildi. 
B. Lira Birinci kısım - ödenek ve benzeri özlük haklar 101 Bakan ödeneği 12 000 
İkinci kısım - Personel giderleri I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 3 953 202 202 
Ücretler 655 200 II - Başka haklar 206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
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yapılacak zam ve yardımlar 67 410 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 
5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 1 209 5434 sayılı Kanunun 14 
üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri gereğince T. C. Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 294 000 4 9 0 - B 7 210 Temsil ödeneği 26.2 Lira 
4 200 301 302 303 304 305 306 307 308 309 Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 
Merkez daireleri büro giderleri Vilâyetler büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Kira bedeli Giyecekler Harcırahlar 4598 
sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Taşıt giderleri 39 000 
98 200 18 000 126 000 348 850 10 000 759 750 12 000 40 000 403 408 416 420 
451 452 453 501 502 601 653 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil giderleri 
6 000 Komisyonlar huzur ücretleri 100 000 Çalışma Enstitüsü umumî giderleri 160 
000 5521 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince iş mahkemelerine katılacak 
iş veren ve işçi temsilcilerine verilecek ödenekler Yayın giderleri Staj giderleri 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl 
borçları 1956 - 1959 yılları borçları Altıncı kısım - Yardımlar 4837 sayılı Kanunun 
13 üncü maddesinin (A) fıkrası gereğince İş ve İşçi Bulma Kurumuna yardım 104 
000 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardım 15 500 35 000 000 60 000 
749 987 1 000 1 200.

Çalışma Bakanlığı bütçesinin okunması tamamlanarak oylandı ve kabul edildi.
Basın - Yayın  Turizm Genel Müdürlüğü Bütçesi
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşülmesine başlandı.
İlk sözü Kurucu Meclis üyesi Mehmet Şişman söz alarak, “Basın - Yayın Genel 

Müdürlüğünün bütçesi münasebetiyle bâzı hatırlatmalar yapmak için söz almış 
bulunuyorum. Kısa bir müddet sonra huzurunuza teşkilât kanunu gelmesinden 
sonra hakikî veçhesini alacak olan Bakanlık için bâzı temennilerimi ifade edeceğim. 
Evvelâ Basının Devlet eli ile yürütüldüğü hissini veren Basın - Yayın gibi bir isim 
taşıyan Bakanlığın başında bir gazeteci arkadaşın bulunması kendisi için fazla talihli 
bir iş değildir. Fakat Türk Basını için bir talih sayılabilir. Bu Bakanlığın Türkiye’de 
Basının Devlet eli ile idare edildiği hissini veren Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 
isminden, huzurumuza getirilecek olan teşkilât kanunu sırasında, kurtarılması 
başlıca temennilerim arasındadır. Bu Bakanlığın asıl fonksiyonunun turizm mevzuu 
olduğu muhakâktır. Birçok Garp memleketlerinin asıl gelir kaynağı olan turizm 
memleketimiz için de aynı mahiyette olduğu nazara alınırsa bu; Bakanlığın, sadece 
işi, iştigal mevzuu haline getirmesiyle bugünkünden daha faydalı hale gelecektir. 
Onun için Bakanlığın adından «Basın» kelimesinin mutlak olarak çıkarılması 
çok faydalı olacaktır. Muhterem arkadaşlarım; beş dakikalık kısa bir konuşma 
içerisinde birtakım mevzuları sadece cümlelerin başlarını verebilmekle iktifa etmek 
mecburiyetindeyiz. Mesele defalarca ifade edilmiş bir kere daha nazarı dikkate 
sunmak için arz ediyorum. Basın ataşeleri mevzuu gerek burada, gerek dışarda cidden 
çok acı bir haldedir. Burada hiç kimseyi itham altında bulundurmak istemiyorum. 
Fakat bundan sonra kurulacak bir sisteme faydalı olur mülâhazasiyle ifade ediyorum. 
Meselâ hırsızlık suçundan vazifeden atılmış bir adamın yabancı memleket nezdinde 
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ataşe olarak bulunması garip olarak karşılanmaktadır. İnsanın, bu durumu bildiği 
halde bir memlekete vazife görmesi için gönderilenlerin, bulunduğu, o Devlet 
tarafından geri alınması istenilecek kadar bu işte ehil olmıyanların gönderildiği ifade 
edilmektedir. Tâyin edildiği günden bugüne kadar ne Bakanlığa ve ne de Umum 
Müdürlüğüne rapor göndermiyen basın ataşelerinin bulunduğu ifade edilmektedir. 
Hattâ çok çok özür dilerim, belki bu söyliyeceğim yanlıştır, yalnız vazife ve hizmetleri 
bakımından bir münasebet görmediğim için ifade ediyorum. Garsonluk yapmış bir 
adamı basın ataşe muavinliğinde kullanmak üzere tâyin yapıldığı söylenmesi de, 
çok enteresandır. Bunu hangi bir şey için söylemiyorum, inşallah bu gibi aksaklıklar 
düzelecektir. Bunda şüphe yoktur. Hattâ bu ifade ettiğim kimseler de eğer vazifelerini 
yapabilirlerde, muvaffak olabilirlerse yine bir şey demem, demiyeceğim. Bu 
kıymetli teşkilâtta birtakım prensipler vaz’etmeli ve bu basın temsilciliği mevzuu 
dikkatle ele alınmalıdır. Ben esasen aksaklıkları, faydalı olur mülâhazasiyle, ifade 
etmek için söylüyorum. Bu sözlerimi lütfen, kendilerini daha fazla muvaffak bir 
halde görmek arzusunun bir ifadesi olarak kalbul etmelerini rica ederim. Bunun 
yanında, Radyo Haberler Bülteninin hazırlanışında lütfen daha dikkatli, vatandaşa 
bu haberi dinletecek alâkayı verecek halde olmasını rica ediyorum. Çünkü haberler 
o kadar kuru, o kadar yavan verilmektedir ki, haberlerle ilgili bir arkadaşınız olarak 
radyoyu dinlemek hissini duymuyorum. Halen iç haberlere  çok az yer verilmektedir. 
3 - 4 haber bültenini  takibettim. Haberlerde 2,5 - 3 dakika iç haberlere, geri kalan 
zamanlar da dış haberlere yer  verilmektedir. Türkiye’de bilhassa bugünlerde iç 
haberler çok kritiktir. Her şeyden evvel  iç haberlere ehemmiyet verilmesi icabettiği 
kanaatindeyim.  Bunun yanında Anadolu Ajansına mümkün  olduğu kadar Batı’daki 
emsalleri gibi müstakil  bir hüviyet verilmesi hususunda çalışılmakta  olduğunu 
duymaktayız. Bunun daha hazırlanırken faydalı bir müessese haline getirilmesinde 
büyük fayda vardır. Bugün Anadolu Ajansı, abone olduğu üç yabancı ajansın verdiği  
haberleri almakta, bunun dışında haberleri  kendi kaynaklardan temin etmemektedir. 
Size enteresan bir haberi vermek istiyorum. Biliyorsunuz boğazda bir tanker yanmış 
bulunuyor. Bu mühim haberi Anadolu Ajansı France Press ajasın muhabirinin 
gönderdiği haberle almıştı. Bunun dışında memleket içi haberlere ehemmiyet 
vermesi ve artık hatıra ve gönüle bağlı iş yapmaması lâzımdır. Eğer mümkün ise 
Türk gazetelerinin yaptığı gibi Anadolu Ajansı da, vilâyetlerde bulundurdukları 
muhabirleri daha alâkadar yapabilecek şekilde ücretli olarak istihdam etme 
imkânlarını aramalıdır. Ben kendi memleketimde biliyorum; Anadolu Ajansına 
hizmet edebilecek bir arkadaş buluncaya kadar çok zahmetlere katlandık. Sözlerimi 
tamamlamış bulunuyorum. Saygılarımla.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Zeki Gençosman söz aldı, “ Efendim, Bülent Ecevit 
arkadaşım söz hakkını bana lütfettiler. Çok muhterem arkadaşlarım, evvelâ şunu 
tebşir edeyim ki, gayet kısa konuşacağım. 5 dakikayı dahi kullanmaya ihtiyaç 
kalmıyacaktır. Arkadaşlar, elimizdeki bütçenin umumî karakterini biliyoruz. Bu 
bütçenin ana hedefleri İnkılâp Hükümeti tarafından teşbit edilmiştir. Bu bütçenin ana 
hedeflerinin siklet merkezi tarım ve eğitimdir. Gönül çok isterdi ki, ehemmiyet 
itibariyle daha geride bulunmıyan, Türkiye ile dünyanın irtibatını sağlıyan, Basın ve 
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Yayın Vekâletimiz bunları dikkate alarak hareket etsin ve hakikaten çok lâyık olduğu 
itibarı görmüş olsun. Bu sene çok memnun olduğumuz bir nokta varsa, o da Millî 
İnkılâp İdaresinin bu seneki imkânının âzamisini kullanmış olmasıdır. Basın ve 
Yayın bütçesini 10 milyon artırmış olmak, bunun ehemmiyetini Türkiye’de artık 
kemaliyle kavramış olmanın güzel bir nümunesidir. Biz bugün halk eğitimi dâvası 
içinde, kendimizi bugün ileri bünyemizle dünyaya tanıtmak dâvası peşindeyiz. Bunu 
da Basın ve Yayın Bakanlığı omuzlarına almıştır. Bu bakanlığı elimizden gelen en 
son güçle takviye etmeye mecburuz. Bugün dünya milletleri ailesi içinde, kendimizi 
çok iyi tanıtmamız menfaatlerimiz icabındandır. Maalesef Türkiye bu sahada 
hepimizi derinden üzecek kadar geri kalmış durumdadır. Şimdi bütçesini görüşmekte 
olduğumuz vekâlet 1957 senesinde kurulmuştur. Teşkilât Kanunu olmadan da bir 
vekâlet çalışabilir. Artık bu ispat kâfi gelmeli. Bu koskoca memleket içinde ve 
dışında çalışmakta olan vekâletin biran evvel bir Teşkilât Kanununa kavuşturulması 
için bir kanun hazırlandığını biliyoruz. Duyduğuma göre mütalâaları alınmak üzere 
vekâletlere gönderilmiş bulunmaktadır. Eğer vekâletler bu kanunun ehemmiyetine 
binaen istical gösterirlerse çok yerinde olur. Bu mevzua dokunmuşken Bakanlık 
isminden basın kelimesinin kaldırılmasını ben de rica ediyorum. Arkadaşım Taşman 
bu noktaya isabetle dokunmuş bulunuyor, Devlet teşkilâtında Basın Bakanlığının 
bulunması insanın aklına başka rejimler getirir. Türkiye’de basın hür bir müessesedir. 
Binaenaleyh böyle bir Devlet kurumu ile bu bakımdan alâkası yoktur. Zaten Basın 
ve Yayın Bakanlığının vazifesi basınla alâkasız, sarı basın kartlarını tanzim edip 
dağıtmasından ibarettir. Bu bakımdan bu adının Teşkilât Kanununa nasıl girdiğini 
bilmiyorum. Ama bunun fonksiyonundan çıkarılması lâzımdır. Bakanlığın 
fonksiyonlarından en mühimini, Türkiye’yi dışarıya, dışarıyı da Türkiye’ye 
tanıtmaya matuftur. Bundan çok daha az mühim olmıyan bir adı almaya lâyık olan 
kelime; turizmdir. Turizm sahasıdır. Çok temenni ederim ki, Kuruluş Kanunu da bu 
görüşle hazırlansın ve bu isimle huzurunuza gelsin. Basın - Yayın denince akla ilk 
gelecek hususun radyo, olduğunu takdir buyurursunuz. Türkiye radyoları, şu 
geçirdiğimiz 10 sene içinde çok ağır yara almış, ciddiyet ve haysiyet, yarası almıştır. 
27 Mayıs sabahı ilk tebliği duyduğumuz andan itibaren radyomuz vakarlı, haysiyetli 
ve ciddî müessese olarak karşımızda yine vazife ve hizmet başındadır. Ama bilelim 
ki, radyo kötü ellerde ve kötü niyet sahiplerinin idaresi altında memlekete ancak, 
zararlı bir vasıta haline getirilebiliyor. Bunun çok acı bir tecrübesini son 8 - 10 yıl 
içinde gördük. Radyomuz haysiyetli ellerde ve haysiyetli hizmetler yapmaktadır. Bu, 
bu müessesenin başında bulunan insanların şahsî insiyatifi ile elde edilen bir husustur. 
Radyoyu tamamen politika dışında kalan bir müessese haline getirmeye mecburuz. 
İlerde gelecek iktidarlar kötü emelleri uğruna kullanma imkânlarını bulamasın. Bu 
husus teşkilât kanunu içinde halledilir ve bu şekli ile huzurunuza getirilirse hakikaten 
büyük bir hizmet yapmış oluruz. Radyodan sonra ilk akla gelen bir mevzu da 
televizyondur. Bütün dünya memleketlerinde günlük hayat içinde, bugün elimizde 
bulunan radyolar gibi hizmet gören televizyondan mahrumuz. Mahrumiyet bilhassa 
eskiden beri çok ağır alışımızdan ileri gelecektir.Bâzı küçük komşu memleketlerde 
bile yıllardan beri televizyon hizmete girmişken, bizim hâlâ temin edilmemiştir. 
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Artık bunun üzerinde duralım. Televizyon bir öğrenme ve öğretme vasıtası olarak 
hizmettedir. Bu büyük bir mevzu değildir. Bugüne kadar yapılmamış olması, birçok 
sahalarda olduğu gibi, ciddiyetten mahrum ve memleketin hakikî menfaatlerini 
düşünmeye vakit bulamıyan bir idarenin altında kalmış olmamızdandır. Arkadaşlarım, 
sözlerime başlamadan evvel arz ettiğim gibi, asıl dâvanın kökü turizmdedir. Biz 
turizm işlerini bundan daha çok iyi yapabiliriz. Birtakım filimler, gözlerimizde her 
gün bulduğumuz turizm bültenleri, aşağı yukarı turizme verilmesi icabeden 
ehemmiyeti en feci cümle ile ifade ediyor. Birçok da mukayeseler vardır. İngiltere’de 
ikinci kalkınma mevzuunu turizm mevzuu teşkil ediyor. Holânda’da senede bir 
milyar döviz temin ediyor. İtalya ve diğer memleketler şu kadar faydalanıyor, bu 
kadar faydalanıyor. Bugün dünya turizmi büyük endüstri haline getirmiştir. Bu 
endüstrisini devlet, muvazene tanziminde, memleketin refahı istikametinde 
ihtiyâçlarını teminde kullanıyor. Muhterem arkadaşlarım; tarihî en kolay, en ucuza 
kıymetlendirebilecek bir memleketiz. 20 nci asrın, endüstriye yakın hammadesi tarih 
ve tabiattır. Biz, tarih ve tabiat bakımından çok zengin bir memleketiz. Bu 
ayaklarımızın altındadır. Binlerce yıllık bir tarihimiz ve yeteri kadar tabiatımız 
vardır. Zenginlerin görmek için koşacakları bir tabiat vardır. Ne kalıyor geriye? 
Bunun kıymetlendirilmesi kalıyor. Bu  zor bir mevzu değildir. 20 nci asrın adamının 
başlıca hususiyeti gelmesidir. Sırtına çantasını vurur ve omuzuna fotoğraf makinasını 
da aldığında gezer gelir. Bizim Evliya Çelebi’mizin dediği gibi, eserlerinde evvelâ 
gezmenin büyüklüğünü ne güzel anlatmıştır. Çok okuyan değil gezen bilir, der ve 
gezer, Evliya Çelebi. Şimdi Avrupa’dan Şark’a koşup geliyorlar ve çok şey de 
istemiyorlar. Temiz bir yatak, bir lokanta ve güleryüz  gösterilmesi ve bir de 
aldatılmaması. Bu insanlara memleketin kapısında güleryüz göstereceğiz, temiz bir 
yatak temin edeceğiz, aldatmıyacağız ve onlar da gezecekler. Onlar da her gittiği 
memlekete parasını dağıtıp gidecektir. Bizim mütevazi olan ihracatımız senede 300 
bin dolardan ibarettir. Bizde yapılan hesaplar çok ciddîdir. Profesör Baade’ye göre, 
bizim dış ticarette hammadde olarak kullandığımız ve sattığımız malların getirdiğinin 
iki, üç mislini en kolay ve rahat şartlar içinde getirebilir. Bu ayağımızın altında yatan 
hazinedir; biz bunu arayıp bulalım. Bir de ayrıca elimizde bütün Avrupa’nın ilgisini 
çekici bir mevzuumuz vardır. Meryem Ana, Katolik âlemini Türkiye’ye akıtabilir. 
Bu hakikaten başka devletlerin eline geçmiyen bir kıymettir. Muhterem arkadaşlarım; 
turizm endüstrisi kurmak için dünyanın yardımını da görebiliriz. Dış sermaye bunun 
için hazırdır. Elimizde bundan başka Mevlâna mevzuu vardır; bütün islâm âlemini 
akıtabilir. Dış sermaye temin edilebilir. Yeter ki, emniyet görsün Eğer 10 senelik 
devrede dış sermayeden umduğumuz kadar yakınlık göstermişsek bu Türkiye’deki 
rejimin itimat ve emniyet vermemiş olmasındandır. 27 Mayıs inkılâbından sonra 
Türkiye emniyet ve itibarını geniş ölçüde kazanmış bulunuyor. Bu sahada biz ciddî 
teşebbüse geçersek, kendi bütçemizden temin ettiğimizden daha çoğunu dışardan 
temin etmek imkânını bulacağız. Arkadaşlar; Anadolu Ajansı ve dış teşkilât üzerinde 
konuşmak isterim. Anadolu Ajansını, değerli Basın - Yayın ve Turizm Bakanı 
tarafından, memleketin muhtaçolduğu bir müessese haline getirmek kararında 
olduğunu yakından biliyoruz. Dış teşkilât hakkında Taşman arkadaşımız isabetli 
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fikirler ileri sürdü. Arkadaşlar, dış teşkilât bizim zannettiğimizden daha çok 
elçilerimizin en büyük yardımcıları ateşelerimizdir. Hareket kabiliyetleri, rahatça 
temas imkânları vardır ve muhtacolduğumuz malûmatı bize rahatça verebilirler. 
Türkiye’yi rahatça tanıtmak imkânlarına sahiptirler. Yeni Teşkilât Kanununda bu 
mevzua lâyık olduğu ehemmiyetin verilmiş olacağından şüphem yoktur. Bu husustaki 
tâyinler çok dedikodulu olan hâdiselerdir. Lâyık olmıyanları basın ateşesi olarak 
göndermemek prensibini takibedersek, bu dedikoduların önüne geçmiş oluruz. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım” diyerek görüş ve eleştirilerini tamamladı.

Kurucu Meclis üyesi Ali İhsan Göğüş söz aldı, “Muhterem arkadaşlarım; 
sözlerime başlamadan evvel bir noktaya temas etmeyi kendime vazife addediyorum. 
Türk fikir hayatına yıllarca emek vermiş, eski bir basın mensubu Hasan Âli Yücel’in 
ölümünü teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Muhterem ölünün aziz hâtırası önünde 
hürmetle eğilmeyi kutsal bir vazife bilirim. (Allah rahmet eylesin; sağol sesleri) 
Kurucu Meclisin Sayın üyeleri; Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün 
bütçesi münasebetiyle söze başlarken bir nebze olsun, Türk basınının son yıllarda 
verdiği şerefli imtihana temas etmek isterim. Agâh Efendilerin, Şinasilerin torunları, 
seksenlik Hüseyin Cahidinden 24 lük Ülkü Armalıların, Beyhan Cenkçilerine 
kadar, takım fakım, boy boy Türk gazetecileri bir taraftan hapishanelere bir taraftan 
maddî sıkıntılara göğüs gererek on yıllık zulüm idaresinin yıkılmasında başlıca rolü 
oynamış ve şerefli tarihinin en büyük hizmet yıllarını yaşamıştır. (Bravo sesleri; 
alkışlar) Türk Basını, tarihinin hiçbir devrinde karşılaşmadığı bir baskı altında 
olmasına rağmen hak bildiği bir yolda yürümüştür. Bundan böyle de yürüyecektir. 
Bir dikta idaresinin bütün acılarına, ıstıraplarına metanetle göğüs geren Türk 
Basınının şerefli mensuplarını hürmetle selâmlarken Yüksek Meclisinizin de 
duygularına tercüman olduğum kanaatindeyim. (Alkışlar) Muhterem arkadaşlarım; 
27 Mayıs sabahı karanlıktan aydınlığa çıkan Türk Basını düşündüğünü yazabilmek 
hürriyetine kavuşmuştur. Ağır cezai hükümlerden kurtarılan basın bugün yeni 
bir tehlikenin eşiğinde bulunmaktadır. Bu tehlike malî külfetlerin ağırlığından 
doğmaktadır. Süratle tedbir alınmazsa basınımız, kanunlarla elde ettiği hürriyetlerini 
malî tazyikler karşısında kaybedebilir. Gazete, dünyada ve yurtta olup bitenleri çok 
sayıda vatandaşa en seri şekilde ulaştırabildiği nispette vazifesini yapmış sayılır. 
Türkiye maalesef gazete traji bakımından geri kalmış memleket seviyesinin üzerine 
çıkamamıştır. Bir misal İngiltere’de bin kişiye 956 gazete, Türkiye’de ise 30 gazete 
düşmektedir. 27 milyonluk Türkiye’de gazetelerin umumi tiraj yekûnunun bir milyon 
civarında olduğu düşünülürse okuyamıyan bir millet olduğumuz kendiliğinden 
ortaya çıkar. Okumuyoruz diye hayıflanmak veya okumalıyız diye işi yalnız sözle 
bırakmakla dâva halledilmez, arkadaşlar. Köye gazete, köye kitap diye yırtmıyoruz. 
Şunu haber vereyim ki, kâğıt, baskı malzemesi de dağıtım işleri ele alınmazsa feryat 
etmenin hiçbir faydası olmayacaktır. Bugünkü ağır malî şartlar muvahacesinde 50 
binden aşağı trajlı gazeteler kapanmak tehlikesiyle karşıkarşıyadır. Kurumlar Vergisi 
yükseltilmiştir. Stopaj artırılmıştır. Kâğıt ve malzeme ateş pahasınadır. Resmî İlân 
Komisyonu yüzde üçten yüzde on beşe çıkarılmıştır. Tesis sahibi ve geniş kadrolu 
gazeteler ya kapanacak ya geniş çapta tensikata girişecek, ya da fiyatlarını artırmak 
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mecburiyetinde kalacaktır. Hükümetin, memleketin kültür dâvasiyle sımsıkı irtibatı 
olan bu meseleye süratle el koymasını rica ediyorum. Muhterem arkadaşlarım; malî 
külfetlerin ağırlığı gazeteleri bir başka tehlikenin kucağına itmektedir. Yaşamak 
kaygusiyle yüksek traj yapmak zorunda olan gazeteler, memleketin ana dâvaları 
yerine heyecan avcılığına yer verecek, cemiyetin zayıf taraflarını, istismar ederek 
sarı gazeteciliğe yöneleceklerdir. Gazetelerin tavizsiz ayakta durabilmesi şarttır. 
Kâğıt fiyatları 20 - 25 bini trajli fikir gazetelerinin yaşayabilmesini sağlayacak tarzda 
düşünülmelidir. Bunu bir veya birkaç bakanlığın sırtına yükleyemeyiz. Dâva, bir 
Hükümet politikası olarak ele alınmalıdır. Bizim gibi 1 000 nüfusa 30 gazete düşen 
bir memlekette kâğıttan ve baskı malzemesinden Gümrük Resmi alınırken, Fransa 
gibi 1 000 nüfusa 259 gazete düşen bir memlekette Gümrük Resmi alınmadığı gibi 
Sübvansiyon da tanınmıştır. Biz, bırakınız, sübvansiyonu, gümrüklü getirdiğimiz 
150 kuruşluk kâğıda bir de 60 kuruşluk SEKA (İzmit Kâğıt Fabrikası) ilâvesiyle 
210 kuruş ödemekteyiz. Millî Mücadeleden sonra Cumhuriyetin ilk yıllarında 
yeni harflerin süratle yerleşmesini sağlamak maksadiyle gazete kâğıdı ve matbaa 
malzemesi Gümrük Resminden muaf tutulmuştu. Aradan 30 küsur yıl geçtikten 
sonra ikinci Cumhuriyetin eşiğinde Türkiye aynı meseleyle karşı karşıyadır. Okuma 
seferberliğini ancak ve ancak ucuz, bol kitap ve gazete ile başarabiliriz. Cehaleti 
ve taassubu yenebilmenin tek yolu her eve kitap ve gazete sokabilmektir. Kitap ve 
gazete, bir millî eğitim, bir hükümet politikası olarak ele alınmalıdır. Demokrasimizin 
ve millî kalkınmamızın temel dâvası budur. Muhterem arkadaşlarım; UNESCO’nun 
son yayınladığı bir rapora göre; «İtaber olma hürriyeti » tehlikededir. Zira 1 000 
kişiye en az 100 gazete, 50 radyo, 20 televizyon alıcısı düşmesi gerekirken, dünyanın 
büyük bir kısmında bu seviyeye ulaşılamamıştır. Maalesef bunların arasında 
Türkiyede bulunmaktadır. Demokrasiyi bütün icaplariyle yerleştirmek ve Türkiye 
kalkınmasının ilk şartı olan eğitim seferberliğini hızlandırmak azminde olan Sayın 
Millî Birlik Hükümetinin gazete ve kitap dâvasını halledeceğine inanmak istiyorum. 
Vaktinizi suiistimal ettim, özür dilerim. Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Diyerek 
sözlerini tamamladı.

Ardından Kurucu Meclis üyesi Ömer Samih Coşar söz alarak, “ Muhterem 
arkadaşlarım, benden evvel konuşan basın temsilcileri gibi ben de Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanlığı adının başındaki basın kelimesinin kaldırılmasına taraftarım. Bu 
bakanlık doğrudan doğruya Turizm Bakanlığı olmalıdır ve Turizm işleriyle meşgul 
olmalıdır. Bunun dışında bir taraftan radyonun, diğer taraftan ajansın ayrı metodlara 
bağlanarak ve bir tarafta efkârı umumiye, diğer tarafta gazeteler göz önünde 
bulundurularak bunların işleyiş metodlarının tesbit edilmesini rica edeceğim. Evvelâ 
radyo konusu üzerinde durmak isterim. 27 Mayıs devrimini başaranlar «Radyo 
muazzam bir kuvvet» diyorlar, öyledir. Fakat biz henüz bu kuvvetten lâyıkiyle 
faydalanmak bu kuvvetin kültür savaşında ne derece büyük rolü olduğunu anlamak 
yolunda adım atamıyoruz. Biliyorsunuz, bir zamandır bir faaliyet var. Türkiye’de 
televizyon şebekesi kurulacakmış, çalışmalar, projeler varmış. Tetkik ediyorlarmış. 
Nerede görülmüştür? Radyo dâvasını dahi halledemiyen bir memleketin televizyon 
şebekesi kurma macerasına atıldığı? Türkiye’de her bin kişiye 44 radyo makinası 
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isabet ediyor; UNESCO istatistiklerine bakarsanız, bu nispetle, Avrupa devletleri 
arasında sonuncuyuz. Yunanistan’da bu nispet binde 99 Orta - Doğu Devletleri 
arasında nüfusa isabet eden radyo makinası hususunda Suriye bile bizden ileride. 
Tesirli radyo yayın merkezleri duramazken, halkımız daha fazla sayıda radyo makinası 
temin edemezken, çok daha büyük ölçüde masraflı ve çok daha dar bir zümreyi 
hedef tutacak televizyon işine gidilecek. Olmaz. Ankara radyosu İstanbul’dan zor 
dinlenirken, İstanbul’un yayınlarını Ankara’dan zor takibederken ve bu işi süratle 
düzeltmek dururken, televizyonla uğraş. Bu gösterişten, bu lüks hastalığından 
kurtulalım arkadaşlar. Radyo muazzam bir kuvvettir, evet unutmamalıyız ki, 
bilhasa hudut bölgelerimizde oturan halkımız arasında komşu devletlerin ve 
bilhassa bize aleyhtar radyo yayınlarını dinleyenler mevcuttur. Kabahat onlarda 
değildir arkadaşlar, kabahat bizdedir. Biz, süratle bölge radyoları tesisi yoluna 
gitmek zorundayız. Ama, «Burası Ankara ve Erzurum radyoları» diyenlerden değil. 
Bulunduğu, hitabettiği bölgenin o günkü dertleri, haberleri üzerine eğilecek, onun 
beklediği, ihtiyaç duyduğu kültürel bilgiyi sunacak, bunu haberleri dinletici müzikle 
süsliyecek bölge radyoları. Ancak; o zaman Baku, Musul, Bağdat, Şam, Kahire gibi 
radyo merkezlerinin ki, bunlar kuvvetli merkezlerdir, yayınları tesirsiz hale getirilir. 
Muvaffak olmak istiyorsak, radyolarımız, ihtisas sahiplerine teslim etmek, onlara 
itimat eylemek zorundayız. Her Bakanlık veya her Bakanlığın başında bulunanlar, 
demeçleri, tebliğleri, radyoya gönderirken, buna bir de «şöyle verilecek» diye 
talimat eklerlerse o zaman yerimizde sayarız. Radyoda bir haber takdimi vardır. 
Bu bir sanattır. Önüne gelen bunu istediği şekilde vermeye kalkışırsa, dinlenmesini 
istediği haber dinlenmez. Misal mi? Birkaç gün evvel haberleri dinlerken duyduk. 
«Hükümet tebliği» dendi. Arkasından tebliğ okunmaya başlandı. Son istanbul 
hâdiselerine dairdi. Bunun bir takdimi olmamalı mıydı? Şu hâdiselere dair Hükümet 
bir tebliğ yayınlamıştır denilir kısa izahatı mütaakıp tebliğ verilirdi. İhtisasa hürmet 
devrinde şu radyomuzun da unutulmamasını bilhassa rica ederiz. Şimdi diğer bir 
konuya geliyorum : Bu konuda Türkiye, Batı - Almanya ile başabaş gider. İngiltere, 
İtalya, İsveç’i gerilerde bırakır. Nedir bu konu? Geçen yıl Türkiye’de 478 günlük 
gazete yayınlanıyordu. Bu rakam İngiltere’de 114, İtalya’da ise 109 dur. Fransa’da 
bile 130 günlük gazete mevcuttur. Türkiye 478 günlük gazetesi ile baştadır. Ancak 
arkadaşlar, bu 478 gazetenin umumî trajı bir milyonu güç aşarken Fransa’daki 130 
günlük gazetenin tüm trajı bunun on mislidir. Neden mi? Bu hal, bu garip manzara 
bilhassa son on yıl içinde süratle gelişmiştir. Sebepleri de malûm. 1959 yılında düşük 
iktidarın elinde 12 milyonluk resmî ilân ve reklâm mevcuttu. Bu para, besleme 
basının çoğalmasında, günlük gazete sayısının 478 e kadar çıkmasına yol açmıştır. 
Ancak; bunların büyük çoğunluğu, birkaç yüz aded kâğıda biraz mürekkep döküp, 
resmî ilânı olanlar olmuştur. Böylece Türkiye UNESCO istatistiklerinde Fransa’yı, 
İngiltere’yi geride bırakmıştır. Bu mahzurun, İnkılâp devrinin hazırladığı Basın İlân 
Kurumu Kanunu ile düzeleneceğine inanıyoruz. Şimdiye kadar yalnız Devlet eliyle 
dağıtılan resmî ilânın dağıtımına bu sefer çalışan gazeteci de, çalıştıran gazeteci de el 
atıyor, bunda söz hakkı kazanıyor. Besleme basının tüm olarak ortadan kalkacağına 
bu sebeple güvenimiz vardır. Yalnız; hemen şunu söyliyeyim ki, mühim bir boşluk 
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mevcuttur. Basın İlân Kurumu İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerini ve oradaki gazeteleri 
nazara almış, diğer vilayetlerimizdeki Anadolu ve Trakya gazetelerini bırakmıştır. 
Orada ilân dağıtımı valilerin elinde kalmıştır. Bu çok sakat ve haberleşme hürriyetini 
baltalıyacak bir vaziyet yaratmaktadır. Şimdiden misal verebiliriz. Kütahya Valisinin 
keyfî şekilde ilân dağıtımı gibi şikâyetler var, önlenemiyor bir türlü. Arkadaşlar, Basın 
Kanunundaki antidemokratik hükümler kaldırılırken bir nokta ihmal edilmiştir. 6026 
sayılı Kanuna bir ek madde mevcuttur ki, ve el’an yürürlüktedir bu kanun, valilere, 
resmî daire gazete çıkarmak yetkisini verir ve bunları mevcut Basın kanunlarının  
kayıtlarından da azade tutar. Bunun kaldırılması şarttır. Kütahyada’da vilâyetin bir 
gazetesi vardır. Resmî gazete, çıkaranı valilik tutmuş, kendi kendilerine ilânlarının 
yüzde 70 ini tahsis eylemişler. Biz şahsan bir İstanbul gazetecisi olarak, Anadolu 
basınına büyük önem verilmesi kanaatindeyiz. Bu resmî ilân ve reklâm, düzene  
konulup Basın İlân Kurumunun da kontrolü  ile Anadolu’da bölge gazetelerinin 
genişlemesinde, geliştirilmesinde rol oynamalarıdır. Vilâyetin resmî gazetelerini 
beslemek değil. Tekrar ediyorum, bunun için de Anadolu gazetelerini besleme 
devrinin ananelerinden kurtarmak, bunları gazete hüviyetine sokmak şarttır. Diğer 
bir nokta üzerinde de durmak isterim. Her akşam İstanbul’da gece (1) vapuru ile 
Kabataş’tan kamyonlar geçer ve bunlar gecenin karanlığında Ankara’ya doğru 
bir ölüm yarışına başlarlar. Ne imiş? Gazeteler süratle Ankara’ya, diğer Anadolu 
şehirlerine yetiştirilsin. Sabah onlar da gazetelerine kavuşsunlar. Bu böyle devam 
edecek mi arkadaşlar? Kargo uçakları, taşıt uçakları ile bu gazete nakliyatı dâvası 
halledilmelidir. Kültür kampanyasında bunun yeri olduğu inkâr edilemez. Son 
olarak ben de diğer arkadaşlarımın temas ettikleri bir konuya geliyorum. Basın 
ataşelerimize, Türk haberler bürolarına, Türkiye’nin komşularında, hayatımızla 
çok yakından alâkalı nice faaliyete sahne olan bu memleketlerde nedense basın 
ataşelikleri tesisi Türk haberler büroları kurulması yolunda gayret sarf edemiyoruz. 
Newyork’ta, Washington’da, Paris’te basın ataşelikleri, haber merkezleri tesisi 
kolay güzel şeyler, fakat bize evvelâ lâzım olan aleyhimizde geniş faaliyetin cereyan 
ettiği Orta - Doğu memleketlerinde Balkan memleketlerinde bu gibi merkezlerin 
kurulmasıdır. Unutulmamalıdır ki, komşu olan memleketlerde milyonları aşan Türk 
toplulukları, soydaşlarımız var. Gümülcine’de Kerkük’te, Tepriz’de, Şam’da neden 
basın ataşelikleri kurulmaz? Türk Haberler Büroları tesis edilmez? Anlaşılmıyan bir 
konudur bu? Biz bu yolda seri adımlar atılmasını candan temenni ediyoruz.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi İlhami Soysal söz aldı, “Efendim; benim söyliyeceklerim 
gayet kısa olacaktır. Basın - Yayın Genel Müdürlüğü bütçesi görüşülürken bu 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü üzerinde bir Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 
var. Bu  Bakanlığın Teşkilât Kanunu yoktur, müsteşarı yoktur. Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanı bu Umum Müdürlüğün başına getirilmiştir. Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığı ve Genel Müdürlüğü basın işleri ile uğraşır gibi gelir ama değildir. 5959 
sayılı bir Kanun vardır. Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı ile hiçbir alâkası yoktur. 
Doğrudan doğruya Çalışma Vekâletini alâkadar eder. Böyle bir kanun çıkarılmıştır. 
Basını alâkadar ediyor, falan falan. Bunun tatbikatı bu bakanlıkla ilgili değildir, 
veya bakanlığın hiçbir alâkası yoktur. Basının bâzı  işleri vardır, kâğıt işleri vardır. 
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Gazeteci hiçbir zaman bu işleri için Basın - Yayın Bakanlığına gitmez. Sanayi 
Bakanlığına gider. Rol tatif getirecekse, bununla alâkası yoktur, Ticaret Bakanlığına 
gider. Faydası olmaz, yenmez, içilmez. Bu bakımdan bu Bakanlığın başında bulunan 
«Basın» kelimesinin sureti katiyede yeri ve mânası yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde 
bu şey yoktur. Esasen olmasının bir mânası da baskı anlamında kabul edilebilir. 
Fakat bu neviden bir baskı, arkadaşlarımızın da belirttikleri gibi, bugün yoktur, 
ama ilerde böyle bir tehlike olabilir. Bu bakımdan 1957 den beri geleceği söylenen 
Basın - Yayın ve Turizm Teşkilât Kanunu bu basın isminden âzâde olarak gelmesi 
yegâne arzumuzdur. O zaman ne olacaktır? O zaman Bakanlık işleri Turizm ve radyo 
olacaktır. Şimdi radyo faslı geldi. Ben de arz edeyim arkadaşlarım da belirtmişti. 
Radyo 27 Mayıstan itibaren nispeten tarafsız ve halka çeşitli yayınlarla hizmet 
yoluna girmiştir. Ama bunu tamamen hükümetin elinden kurtarıp müstakil bir 
İktisadı Devlet Teşekkülü haline getirmeliyiz. Bâzı sorularım olacak, arz edeceğim. 
Hiç âdetim olmadığı için soruyorum; bu fasılda konuşulması da lâzımdır; gazetelerin 
birtakım dertleri var. Bunlardan birisi kâğıt fiyatlarının tanzim ve tevzi işidir. Basın - 
Yayın Genel Müdürlüğü müessese gazete kâğıdı baskı makinaları ve saireyi halleden 
bir müessese olmalıdır. Dünyanın her tarafında kâğıt fiyatı ucuz olduğu halde 
bizde her nedense ucuzlamak temayülünü göstermemektedir. Bizim İzmit Kâğıt 
Fabrikası vardır. Buradan alınan kâğıtların fiyatı yüksektir. Çünkü kendisi ucuza 
mal edemediği için satarken de ona göre fiyat takdir ederek satmaktadır. Ucuz kâğıt 
satmasına imkân yoktur. Gazetelerin baskı işine arkadaşlarım temas ettiler, ben de bir 
nebze bu mevzuu üzerinde duracağım. Arkadaşlar şu anda yani gecenin saat 10 - 11 
inde gazetelerin ekserisi basılmış durumdadır. Bunlar basıldıktan sonra kamyonlarla 
büyük şehirlere sevk edilir. Bu sevk etme işi âdeta bir yarış mahiyetindedir. Bu yüzden 
kamyon devrilmesi suretiyle bir iki ölüm vakası da olmuştur. Saat 10 dan sonra gelen 
havadisler gazetelere girmez, bundan sonra çıkacak gazetelere girer. Ankara’ya gelir. 
Bundan üç gün evvel halen çalışmakta olduğum gazetenin kamyonu devrildi. Daha 
evvel de gene başka gazetelerin kamyonları devrilmişti. Devrilen kamyonların sayısı 
11 dir. Buna mukabil üç de şoför ölmüştür. Maksat sadece gazeteyi erken yetiştirmek. 
Basın - Yayın Umum Müdürlüğünü, adının verdiği yetkiye dayanarak, bu duruma bir 
çare bulması lâzımdır. Benim mâruzâtım bundan ibarettir” dedi.

Kurucu Meclis üyesi Esen İlhan kürsüye geldi, “ Muhterem arkadaşlarım, benim 
konuşmam turizm mevzuu üzerinde olacaktır. Beni bu dâva üzerine bilhassa durmaya 
sevk eden sebep bir seyahattir. Malûmunuz Profesör Baade Ege Denizi ve Akdeniz 
sahillerini dolaşırken, meslekim icabı olarak, ben de yanında idim. O bizim güzel 
sahillerimizi gördükten sonra mütemadiyen şunları söylüyordu. Artık Amerikalı ve 
Avrupalı turistler için bu sahiller malûm turistik sahiller, kokuşmuş yerler olmuştur. 
Onlar yeni bakir sahalar arıyorlar. Onlar için Türkiye’den daha münasip daha güzel 
daha cazip sahalar yoktur. Bu durum karşısında da bir gün daha beklemeniz sizin için 
büyük zarardır. Turizmin; bu memleket için bellibaşlı bir döviz kaynağı olabileceği 
kabul edilmiş bulunmasına rağmen, bu sahada hâlâ ciddî bir adımın atılamaması, 
maalesef bir hakikattir. Türk turizminin, her türlü imkânlara rağmen 10 yıldır, bu 
halde kalışının, sebeplerini izaha lüzum görmüyorum. Çünkü sebepler hepimizin 
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malûmu... Zaten artık her meselemizde olduğu gibi, turizmde de bizim için asıl 
lüzumlu olanı, şimdiye kadar yerinde sayışımızın sebeplerinden ziyade, bundan sonra 
bu sahada atacağımız adımlardır. Şimdi gırtlağına kadar borçlu bulunan Türkiye’nin 
süratle kalkınması ve hedefe ulaştırılması için ne lâzımdır? Diğer ana dâvalarımızın 
yanında, bir an önce döviz gelirinin arttırılması ve tediye açığımızın kapatılması değil 
mi? Şu halde, ilk iş, verimli kaynaklar bulmak aramaya lüzum yok. Elimizde öyle bir 
döviz kaynağı mevcut ki, bu kaynak, bugünkü 860 milyon dolarlık döviz gelirimizi, 
bir misli artıracak kudrettedir. Turizmin Türkiyemiz için bu kadar mühim bir membağ 
olduğunu, bendeniz değil, dünyanın bellibaşlı turizm mütehassısları açıklıyorlar. 
Prof. Baade’nin M. Marcel’in raporları halen elimizdedir. Bu membağ bulunmuş, bu 
membağın kapasitesi ölçülmüştür. Mütehassıs raporları, bütün Türkiye’yi adım adım 
dolaşıp, gerekli tetkikat yapıldıktan sonra hazırlanmıştır. Artık bundan sonrası bizlere 
düşüyor: Çalışmak.. El ele verip turizm seferberliğini ilân etmek gerekiyor. Yalnız 
arkadaşlar, sadece broşürler bastırmak, takvim yapraklarına İstanbul Boğazının, 
Efes Harabelerinin renkli resimleri basmak, garson kursları açmak ve şurada burada 
«Türkiyemiz güzel bir memlekettir, her türlü tabiî ve tarihî zenginliklere sahiptir» 
demekle, bu mühim dâva halledilecek zannedilmesin. Hiç şüphesiz bunlar da lâzım. 
Ama, işe temelinden başlamak şarttır. Bunun için de, süratle plânlı bir turizm sanayii 
faaliyetine geçmeye mecburuz. Esefle kaydetmek gerekir ki, memleketimizde bu 
yıl da turizm çalışmaları, broşür bastırmak ve garson, kursu açmak gibi müteferrik 
işlerden ibaret kalacaktır. Elimizdeki bütçe tasarısı bizi böyle düşünmeye zorluyor. 
Artık turizm bültenlerinde, «Yunanistan’ın turizmden temin ettiği yıllık döviz, 
Türkiye’ninkinden 10 misli fazladır.», «Yalnız Rodos, adasına bir yılda 80 bin turist 
gelmektedir.  Türkiye’ye ise bunun sadece bir misli..» gibi hüzün verici sözlere 
tahammül edemiyeeeğiz. Artık Efes Lidos’unun, muazzam Türk Riviyera’ sının 
daha fazla bakir yatmasına müsamahamız kalmadı. Artık Efes, Bergama, Didim, 
Belkıs hazinelerinin ıssız birer harabe sahası olarak bırakılmasına gönlümüz razı 
değil. Ve nihayet turistin, geldiği vapurdan inmeden dönmesinin.  önlenmesini 
ısrarla istiyoruz. Bunun içindir ki, İnkılâp Hükümetinden rica ediyorum. Yeni 
Türkiye’nin kalkınmasında en büyük rolü oynıyacak olan turizm sanayiinin tesisine 
başlama şerefini de kazanmayı ihmal etmesin. Muhterem arkadaşlar, Türk turizm 
sanayiinin kurulması için, çoğu herkesçe bilinen esasları burada teker teker sayarak, 
beni dinlemek için göstermiş olduğunuz müsamahayı suiistimal etmek istemiyorum. 
Ancak, sözlerime son verirken şu mühim noktaya da işaret etmeyi, vazife telâkki 
ederim. Turizm sanayiinin kurulması yanında turizmle ilgili olarak halkımıza da 
öğretmemiz icabeden birçok hususlar vardır. Çünkü bir turisti, sadece bir döviz 
menbaı olarak kabul etmek büyük hatadır. Onların bir de, ücretsiz propagandacılar 
olduklarını unutmamak lâzımdır. Bu sebeple bilhassa ilk yıllarda memleketimize 
gelmiş olan turistleri hoş karşılamak mecburiyeti vardır. Bunu da, turistlerle karşı 
karşıya kalacak olan halkımız yapacaktır. Gerçi misafirperverlik Türk’ün hasletinde 
mevcuttur ama, sırası geldikçe ikaz da, alâkalıların mühim vazifelerindendir. Şu 
sualimizin de cevaplandırılmasını rica ederim. Bütçe tasarısındaki; turizm geliştirme 
ve kalkındırmanın icabettirdiği inşaat nelerdir?” dedi
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Ardından Bütçe Komisyonu adına Kurucu Meclis üyesi Ahmet Yıldız konuşma 
yapmak üzere kürsüye geldi, “ Muhterem arkadaşlar, ben de bu bütçenin raportörü 
olarak Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı hakkında biraz daha şümullü ve genel 
mahiyette mâruzâtta bulunacağım. Gerçi raportörlerin ve sözcülerin konuşmaları 
zaman bakımından bir tahdide bağlanmamıştır. Sizler 10 dakikalık konuşmalara 
alınmış olduğunuz için bu müddeti biraz aşarsam müsaadenizi istirham edeceğim. 
Bu vesile ile de müsamahanızın suiistimal edilmiş olduğunun telâkki edilmemesini 
bilhassa tekrar rica edeceğim. Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının durumunu iki 
yönden yüksek takdirlerinize sunmak isterim. 1. Teşkilâtı ve bunun sebebolduğu 
güçlükler. 2. Fonksiyonu ve bu alanda arzu edilen gelişmeler. 1. — Teşkilâtı ve 
bunun sebebolduğu güçlükler : Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı veya Genel 
Müdürlüğü (çünkü bunlardan hangisi olduğunu kimse ispat edemez) acayip bir 
teşkilâttır. Müsaade buyurursanız komisyonda da kullandığım tâbiri ile «Devekuşu» 
misaline en uygun gelen Devlet dairemizdir. Henüz bir Teşkilât Kanunu dahi olmıyan 
bu Bakanlıkta bütün yetki Genel Müdürlüğündür. Bu durum hem Bakanı ve hem 
Genel Müdürü şiddetle rahatsız etmekte olduğunu bit’tecrübe bildiğim için 
yapacağım dert yanmayı, Sayın Bakan ve Genel Müdürün de benimseyeceğine 
eminim. Bakanlığı ilgilendiren iki genel müdürlük vardır Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü doğrudan doğruya ve Anadolu Ajansı da bâzı bakımlardan bu 
Bakanlığa (daha doğrusu Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne) bağlıdır. Bu 
iki Genel Müdürlüğün birer Teşkilât Kanunu da güya vardır. Fakat bir kimse bu 
kanunlara göre teşkilâtı gözden geçirmek isterse «ya yanlış bir kanuna baktım veya 
yanlış bir teşkilâtı geziyorum» diyecek kadar aykırılıklarla karşılaşır. Çok daha 
mahdut görevlerin ifası için çok dar bir çerçeveye göre kurulan bu genel 
müdürlüklerden bilhassa Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü teşkilâtı çok 
genişlemiş ve çok şümullü vazifeler ifa etmektedir. Böyle vazifeleri ifa etmek için 
ilk kuruluş bünyesi müsaidolmıyan bu teşkilâtta, mevzuat zorlamaları; kadro hileleri, 
şurada gösterip burada kullanmak, spiker gösterip hukuk müşavirliğinde istihdam 
gibi çok acayip tertiplere başvurmak zorunda kalınmaktadır. Esasen bugünkü 
vazifelerinin şümulü ve iştigal sahalarının genişlemiş olması muvacehesinde bu 
dairenin görevlerini tek bir genel müdürlüğün gereği gibi tedvir etmesine maddeten 
imkân yoktur. Bu sebeple Bakanlık basın ve enformasyon işlerini tedvir edecek bir 
genel müdürlük, radyo ve televizyonları İktisadî Devlet Teşekkülü halinde ve B. B. 
C. ye benzer şekilde idare edecek bir genel müdürlük ve bir de Türkiye turizm 
faaliyetlerini idare edecek genel müdürlük olmak üzere üç genel müdürlük halinde 
teşkilâtlanması zaruretine inanıyorum. Bunu gerçekleştirmek üzere yeni bir Teşkilât 
Kanunu tasarısı hazırlanmış ve bütün bakanlıklara da birer sureti gönderilmiştir. 
Bakanlıkların mütalâaları da dâhil olmak üzere tasarı tekemmül etmiş ve Millî Birlik 
Komitesine sunulacak hale gelmiştir. Fakat bu tasarının görüşülmesi mümkün 
olmadan Millî Birlik Komitesinin yasama yetkisine tek başına malik bulunduğu 
devre sona ermiştir. Sözü geçen tasarı Kurucu Meclisimizin tasviplerine mazhar 
olursa kanunlaşacak ve Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı da içinde bulunduğu 
anormal durumdan kurtulmuş olacaktır. Bu, teşkilât bakımından ileri sürülen diğer 
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bâzı hal şekilleri hususundaki görüşlerimi de arz etmek isterim. Kurulacak genel 
müdürlüklerin Başbakanlığa bağlanması veya bir Turizm Bakanlığın kurularak diğer 
iki Müdürlüğün de Başbakanlığa bağlanması suretiyle Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığının lağvı fikrini savunanlar vardır. Bu hal şekilleri kanaatimce Bakanlığın 
fonksiyonunu ve mevcut dairelerin vazifelerinin mahiyet ve şümulü hakkında kâfi 
inceleme yapılmadan varılan peşin kanaatlere dayanmaktadır. Evvelâ bir Turizm 
Bakanlığı kurulması fikrini inceliyelim. Bu fikir cazip görülmekle beraber, halen 
Genel Müdürlük teşkilâtında bir daire tarafından idare edilmekte olan turizm 
teşkilâtını bir anda Bakanlık seviyesine çıkarmanın pek isabetli bir hareket 
olmıyacağını belirtmek isterim. Bu hem içeride, hem de dışarıda çok büyük mikyasta 
bir teşkilât, genişletilmesini gerektirir. Aksi halde cüce bir vücuda kocaman bir baş 
takma gibi çok acayip bir hareket olur. Hali hazırda plânlanan ve girişilen turizm 
faaliyetleri de bir Bakanlık teşkilâtını gerektirecek dereceye gelememiştir. Esasen bu 
faaliyetlerin yatırım ve işletme kısmını Turizm Bankası idare etmektedir. Turizm 
Bankası ile birlikte iyi düzenlenmiş bir Turizm Genel Müdürlüğünün 
memleketimizdeki turizm faaliyetlerini daha uzunca bir zaman için, kifayetle idare 
edebileceğine inanıyorum. Kurulacak yeni Genel Müdürlüklerin Başbakanlığa 
bağlanması ise, düşünülebilecek hal tarzlarının en kötüsü olduğu kanaatindeyim.  
Zira bu halde Başbakanlık, bu Genel Müdürlükleri bir Devlet Bakanlığına bağlıyacağı 
tabiîdir. Böyle üç Genel Müdürlüğün bağlanacağı  bir Devlet Bakanı da, devamlı 
başka bir iş yapamıyacağı aşikârdır. O halde nasıl olsa bir Bakanın bu maksatla I 
görevlendirilmesi zarurî olduğuna göre, bunun ayrı bir Bakan olması icabeder. 
Devlet Bakanlıklarının kendilerine bağlanacak bu çeşit faaliyetlerin koordinesini ve 
yürütülmesini sağlıyacak hiçbir Bakanlık teşkilâtı yoktur. Birkaç kelime ile Anadolu 
Ajansı hakkında da mâruzâtta bulunayım. İnkılâptan sonra tedvirle vazifelendirildiğim 
ilk Devlet dairesi olarak bu Ajansa gidip durumunu ilgililerden öğrendiğim zaman 
bir serap görmüş gibi oldum. Teşkilâtı objektif bir şekilde inceledikten sonra «burası 
nedir» gibi bir soruya verilecek cevaplar arasında «Ajans» kelimesi muhakkak ki, en 
başta akla gelenler arasında olamazdı. Müntehir zulüm idaresinin başı, ki Basın - 
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünü bir özel kalem müdürlüğüne ve radyoyu da 
basit bir mikrofone çevirdi, bu işte Anadolu Ajansını da ihmal etmedi. Onu da 
müntehir idare bir postahaneye döndürmüştür. Muhterem arkadaşlarım, bütçesini’ 
görüştüğümüz bakanlık ve bağımsız Devlet dairelerinden hemen hepsi için işittiğimiz 
müşterek bir dilek vardır. O da «Teşkilât Kanununu kabul buyurursanız » dır. İnsan 
bunların hepsi yeni mi kuruluyor veya niçin teşkilâtlarının gerektirdiği gelişme 
şimdiye kadar akla gelmemiştir, demekten kendini alamıyor. İşte bunun içindir ki, 
Yüksek Meclisin kuruculuk vasfı yalnız yeni bir Anayasa ve Seçim Kanunu 
yapmasından değil, bütün Devlet teşkilâtının çatısını modern esaslara göre yeniden 
kurmak gibi çok şümullü bir vazifeyi deruhde etmiş olmasındandır. Bu sebepledir ki, 
gelecek iktidarın da büyücek bir zamanı bu kuruculuk faaliyetleri ile geçecektir. 
Böyle harab halde tevarüs ettiğimiz Devlet binasının malzemesinin önemli bir kısmı 
da maalesef yeni bir bina yapmıya elvermiyecek derecede bozulmuş olarak 
devralınmıştır. 2. Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının fonksiyonu; herkesin 
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dışarıdan en kolay idare ettiği, fakat vazifeyi devralınca kimseyi memnun edemiyeceği 
bu Genel Müdürlük ve Bakanlığın toplum hayatımızda iş ve dış politikamızda ve 
ekonomik alanda çok önemli bir fonksiyonu vardır. a) Radyo içe ve dışa karşı 
Devletin her sesini duyuran, asla bağdaşması mümkün olmıyan arzu ve temayülleri 
ayni cins yayınlarla tatmin etmek gibi bir halin imkânsız problemini çözmekle 
görevlendirilen radyo idaresinin güçlüklerini yüksek takdirlerinize sunmak isterim. 
Dünyanın örnek aldığı ve hayranlık duyduğu BBC nin Müdürü ile yaptığım bir 
mülakatta. «Kanaatimce dinleyicilerini en çok memnun etme bahtiyarlığına ulaşan 
bir müessesenin başında bulunuyorsunuz» dediğim zaman «BBC İngiltere’de en çok 
şikâyetlere sebebolan müessesedir. » mukabelesinde bulundu. Son yıllarda radyonun 
memleketimizdeki kullanılışı ise, kimsede şikâyet edecek bir istek dahi bırakmamıştır. 
Çünkü düzelmesine ümit beslenemiyordu. Hazırlanan ve kanunlaşması için yüksek 
tasviplerinize sunulacak olan kanun tasarısında, radyonun tâbi olacağı statü ve 
işletmenin dayanacağı prensipler çok teferruatlı şekilde derpiş edilmiş bulunmaktadır. 
Gene Devlet Radyosu Statüsü muhafaza edilmekle beraber, geniş muhtariyeti haiz 
ve batıdaki örneklerine benzer şekilde bir bünye ve işletme vücut bulmuş olacaktır. 
Bu şekilde bir düzen kurulurken bütün müesseseler için göz önünde bulundurulması 
gereken bir prensibi yüksek takdirlerinize sunmak isterim. Böyle kuruluş devrelerinde 
ve genel olarak harb, ihtilâl ve her türlü olağanüstü toplumsal değişiklikleri takibeden 
devrelerde insanlar bir evvelki devrenin tesirinden kurtulamazlar. Aynı hâdiselerin o 
büyük reaksiyona sahibolan hataların ve kötü gidişin bir daha tekerrür etmemesi, 
kısacası eski durumun hortlamâması baş endişeyi teşkil eder. Sayıları çok az kimseler, 
ancak bu psikolojik davranıştan kurtulabilirler. Bunun gerçekliğini ifade etmek için 
bir de «tarih tekerrür» tekerlemesi icadedilmiştir. Bu ifadenin ihtiva ettiği hakikatten 
fazla, hatası mevcudolduğuna inanırım. Gerçekten, tarih ayniyle hiç tekerrür etmez. 
Tekerrür etseydi tarih olmazdı, zaten. Fakat aynı sebeplerin birbirine benzer 
hâdiselerin kaynağı da olabileceği bir hakikattir. Bu hususları arz etmek isteyişimin 
sebebi yapmak istediğimiz her işte ve kurmak istediğimiz her müessesenin arka 
fonunda, düşük zulüm idaresinin korkunç hayalini görmekten kendimizi bir türlü 
alamayışımızın bende uyandırdığı endişedir. Muhterem arkadaşlar; gelecekte bir 
Menderes çetesi ve onun sefih zihniyeti bir daha hortlayamaz. Hortlamasına imkân 
vermemek de hepimizin vatan ve namus borcudur. Bunun içindir ki, arz ettiğim 
statüyü iktisabettiği takdirde Devlet radyosunun, artık bir daha tezvir makinası, 
haysiyet ve itibar törpüsü haline gelmiyeceğine inanmak lâzımgelır. b) Basın işleri : 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün en hoşlanmadığım bir tarafı, basını 
kontrol ve dirije eder. Basın kelimesi üzerinde İlhami Soysal arkadaşım da durdu ve 
bu kelimeye karşı afedersiniz allerjisini ifade etti. Esasen böyle faaliyetlerin topunu 
terkederek sadece basınla Hükümet arasında bir irtibat vazifesi görmekle yetinmesi 
şart olduğu inancındayım. Demokrasilerde dördüncü kuvvet diye kabul edilen 
basının muhtacolduğu hürriyet ve kamu oyunun gerçek bir aynası olabilme sureti, 
her türlü kontrol ve vesaiti esasından reddeder. Basın hürriyeti Anayasa teminatı ve 
tahditleri ile bu esas prensibe göre tedvin edilecek mevzuatla sınırları belirtilebilecek 
bir kavram olarak anlaşılmalıdır. Bizzat basın müessesesi de bu anlamda kendine 
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düşen rolü ifa etmelidir. Türk Basını her zaman olduğu gibi, bugün de böyle bir rolü 
göğsümüzü kabartacak şekilde, şerefle ifa edebilecek bir olgunluk seviyesine 
ulaşmıştır. c) Turizm : Hakkında herkesin çok şeyler söylediği ve edebiyatını 
hepimizi bıktırıncaya kadar yaptığı bir konudur. Siciller o ana kadar ki, faaliyetler ve 
dışarıdan istenen raporlara dayanılarak yapılan bu değişikliklerde beşerin hiçbir 
zaman kaçıramıyacağı bâzı hataların yapılmadığını; bu işi yapmış mesul bir insan 
olarak asla iddia etmemekle beraber isabet yüzdesinin büyük olduğuna yürekten 
inanıyorum. Hiç hata yapılmadı demiyorum, çünkü hiç hata yapmazların veya öyle 
olduklarını iddia edenlerin yeri Yassıada olduğu cümlenizin malûmudur. Fakat 
yapılan her değişiklik ve yeni tâyinin hesabını vermeye her zaman hazır olduğumu 
bu mukaddes kürsüden temin ederken ekseriya «onun yerine ben» arzusunun endirekt 
tezahürünü temsil eden, seslerin sahiplerinden tam bir vicdan muhasebesi yaptıktan 
sonra ilgili ımercii daha belirli ve kesin ifadelerle tenvirde bulunmalarını istirham 
edeceğim. Birkaç kelime ile bir konunun önemini belirtmek isterim Dışardaki 
temsilcimiz tanıtmamızı sağlıyacak, memleketimize turist celbini temin edecek, 
bizleri bulundukları memleketlerdeki fikir kanaat ve faaliyetlerden haberdar edecek, 
elçiliklerimizle paha biçilmez hizmetlerde bulunacak ve dönüşte de oradaki 
müktesebatları ile memleketimize önemli hizmetlerde bulunacak olan dış basın 
temsilcilerimizin önemli fonksiyonu izahtan varestedir. Kısaca propaganda 
mevzuuna temas etmek istiyorum. İçte ve dışta ki başlıca propaganda vasıta ve 
imkânlarını sinesinde bulunduran Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının bu alandaki 
görevi çok önemli olduğu kadar da çok güçtür. Propaganda herkesin kolay tenkid 
ettiği fakat çok nadir kimselerin başarı ile icra edebildiği bir faaliyettir. Bu önemli 
konu üzerinde uzun uzadıya konuşarak, vaktinizi almak istemem. Fakat birkaç cümle 
ile meseleyi yüksek takdirlerinize arz etmek isterim. Turizm denince şu işlerin 
yapılması gerekir. Turist henüz memleketinden ayrılmadan Türkiye hakkında yeter 
bir bilgi elde etmeli ve gelme arzusu uyandırılmış olmalıdır. Memleketimizle ilk 
temasa geldiği noktadan itibaren, gümrük işleri, emniyetin gerektirdiği işlemler, para 
meselesi, mahal hakkında en kolay bilgi edinebilme, ulaştırma vasıtası, otel, eğlence 
imkânları, memleket içinde seyahat kolaylıklarına muhtacolduğu gibi, bütün halk 
tarafından da tam bir hüsnü kabul görmelidir. Bu işlerin yapılabilmesi için bütün 
bakanlıkların katılacağı müşterek bir plânın tatbiki gerekir. Ayrıca yeterli bir yayın 
ve milletin bu konuda genel bir eğitimi zaruridir. Bu hedefe ulaşmak için hayırlı bir 
başlangıç yapmakta olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isterim. Turizm hakkında 
harcıyacağımız her liranın çok bereketli mahsul verecek bir tohum olarak kabul 
edilmesi gerekir. Bu hususta bir noktaya temas etmek isterim. O da memleketimize 
gelecek turistlerin memleketimizi yadırgamamaları hususudur. Memleketimize 
gelen turistler uzun bir zaman kalmazlar. Gelirler ve giderler. Memleketimize gelen 
Batı dünyası turistlerinden ziyade Orta - Doğu milletlerinden meselâ İran, Irak, 
Suudî Arabistan, Suriye ve Ürdün gibi memleketlerin turistleri memleketimize Batı 
dünya turistlerinden daha çok gelmektedirler. Bunlar bilhassa İstanbul’un güzel 
Boğaziçinin manzarasına imrenerek memleketimizi ziyaret etmektedirler. Bu husus 
bütün bakanlıkları ilgilendirir. Bu sebeple bu turistlere gerekli kolaylığın sağlanması 
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zaruridir. Bâzı kolaylıklar sağlanması lâzımdır. İngiltere, Fransa ve sair 
memleketlerden gelecek insanlar burada para harcıyacaklardır. Getirdikleri dövizler 
için bizimle para münasebetlerinin daha önceden ve o mahaldeki temsilcilerimiz 
tarafından halledilmesi lâzımdır. Burada ufak tefek para kaçakçılığı olabilir, fakat 
bu, döviz tasarrufumuzu mümkün kılar. Biraz da dış temsil işine temas etmek isterim. 
İnkılâptan sonra dış teşkilâtta çok büyük bu bilgi, teşkilât elemanı ve para istiyen bir 
iş olduğu kadar da, Devlet çapında plân ve koordinasyon isteyen çok komplike bir 
faaliyetler manzumesidir. Memleketimiz bu arz ettiğim elemanların hiçbiri 
bakımından istenen seviyeye yaklaşmış olmadığını, esefle kaydetmek isterim. Bu 
hususta diğer memleketlerin harcadağı paralar astromik sahalara ulaşmakta, 
kullandığı elemanların resmî sayısı dahi çok büyük, teşkilâtları çok geniş ve hele 
Devlet çapında koordinede yürütülmesi için harcanan emekler çok muazzamdır. Bu 
durum muvacehesinde, propaganda alanında Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığından 
istediklerimizi yapabilmesi için duadan ve acı tekniklerden başka önemli bir 
yardımda bulunmadığımızı belirtmek isterim. Bir iki kelime de radyolar hakkında 
söylenen sözlere temas edeyim. Radyolar Türkiye’de seslerini pek duyuramıyorlar. 
Oldukça kuvvetli istasyon halinde değildirler, İzmir, İstanbul, Erzurum ve bir de 
Güneyde kurulması derpiş edilmiş bulunmaktadır. Bütçede bunların tahsisatları 
vardır. Bunlar yapıldığı zaman memleketin her tarafından radyo neşriyatı yapmak 
mümkün olacak ve her taraf dinliyecektir. Bunlar yapılıncaya kadar kısa dalgalar 
faaliyete geçirilmiştir ama, bu da kâfi değildir. Onun için kısa dalga neşriyatı bilhassa 
Orta - Doğunun her tarafından duyulmaktadır. Yeni istasyonlar kurulduktan sonra bu 
kısa dalgalar da bu istasyonlar tarafından beslenebilecektir. Bütün bunlarla beraber 
bu teşkilâtta çalışan kıymetli elemanların herşeye rağmen başarı ile hizmetler ifa 
etmekte olduklarını kaydederek sözlerimi bitirirken Devekuşunun memleketimiz 
için birçok yönlerden «Devlet kuşu olmasını» temenni eder, teşkilâtta çalışan 
kıymetli elemanlara her şeye rağmen, başarılı hizmetler ifa ettiklerinden dolayı 
teşekkürlerimi sunarım.” Diyerek konuşmasını tamamladı.

Ardından Kurucu Meclis üyesi  Kadircan Kaflı söz aldı,  “ Gazetelerin değerini 
fazla izaha lüzum yok. Okul kadar mühim. Millî Birlik Komitesi köylere uçaklarla 
gazete attı. Bu da Basının önemine delildir. İşleri iyi gitmiyen Hükümetler istibdada 
sapar, istibdada sapan hükümetler basma baskı yapar. 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 
iktidarda kalanlar da öyle yaptılar. Bu baskı iki cepheli idi; biri kanunî, diğeri iktisadî 
dir. Kanunî baskının ne kadar ağır olduğunu biliyorsunuz. Fakat iktisadî baskı daha 
az korkuınç değildi. Hapis ve para cezaları şu veya bu basın mensuplarını sarsar, 
muztaribeder. Fakat iktisadî baskı her basının kökünü kurutur, basın mensuplarım 
açlığa mahkûm eder. Besleme basın yaratır. Eski iktidarın yaptığı iktisadî baskılardan 
biri de gazete kâğıdını imâl, ithal ve satışı İzmit Kâğıt Fabrikasına bırakmak 
suretiyle olmuştur. Bunun zararları var izaha lüzum yok, bilirsiniz. Ayrıca kâğıdın 
fiyatı birkaç sene önce 85 kuruşken daha sonra 215 kuruşa yükselmiştir. Millî Birlik 
Hükümeti 15 kuruşu tenzil etti, şimdi 200 kuruştur. Kâğıdın kilosu 85 kuruşken, 25 
kuruşa satılan gazete bugün de  25 kuruştur. Bir tane gazetenin yalnız kağıdı 11 - 12 
kuruş tutar. Bundan sonra kurşun, matris, elektrik, gaz, telefon tamir. Amortisman, 
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muharrir, muhasip, müstahdem masrafları da gelir. 50 - 60 bin satan bir gazetenin 
aylık masrafları üç yüz, dört yüz bin lirayı bulur. Tesisleri olan gazeteler masrafları 
karşılar görünürse de sermayeden yemektedirler, bir müddet sonra tesisleri eskiyip 
yenilemek lâzımgelince şaşırıp kalacaklardır. Bir tane gazetenin maliyeti 22 kuruş 
kadardı, bayilere ortalama 17 kuruşa verilir, aradaki beşer kuruş farkı ilân paralariyle 
karşılamaya imkân olmuyor. Bu sebeple meselâ İstanbul’da çıkan gazetelerin iki 
üç tanesinden başka hepsi zarar etmektedirler. Geçen sene bir gazete sahibi günde 
50 - 60 bin satışa rağmen 840 bin lira zarar ederek gazetesini devretmek zorunda 
kaldı. Bu zararın başlıca sebebi kâğıt fiyatlarıdır. Birçok iptidai maddeler gümrükten 
muaf olduğu veya indirmeli tarifeye tâbi tutulduğu halde gazete kâğıdı fiyatları İzmit 
Kâğıt Fabrikasının imalden doğan zararları kapasite bahanesiyle yükseltilmiştir. Bu 
fabrikanın ithalâtçılık yapması demokratik midir? Hangi çeşit fabrikalarımızın iptidai 
maddesi şu veya bu müessesenin zararını kapatmak için inhisar altına alınmıştır? Fikir 
işçilerinin durumlarını ıslah için bir kanun çıkarıldı, fakat basındaki iş verenlerin 
durumlarını ıslah etmezsek onlar fikir işçilerinin paralarını banknot basarak mı 
ödiyecekler? Her ne şekilde olursa olsun gazete kâğıdının fiyatı hiç olmazsa yüz elli 
kuruşa indirilmek lâzımdır, bu yapılmazsa bir müddet sonra yüzlerce basın mensubu 
ve basın işçisi açıkta kalacaktır. Hükümet kâğıt fiyatlarını indirmezse gazetelerin 
fiyatını yükseltmekten başka çare yoktur. Gazetenin 50 kuruş olması zaruridir. 
Fakat bu hususta gazete sahipleri anlaşamıyorlar, fiyatı Hükümetin tesbit etmesi 
icabediyor. Devlet derse ki, «ticaret serbesttir, fiyatlara karışmayız» muhallebinin, 
sütlâcın, taksinin ve her türlü malın fiyatına ne diye karışır? Gazete fiyatını da 
Hükümetin tesbit etmesi şarttır, çünkü, gazeteler arasında öldürücü bir rekabet var, 
kuvvetlidir, zayıfları yok etmek hırsı içindedirler. Fazla zengin olanlar fiyatı bir 
müddet yükseltmiyecekler, fakat ötekileri yere serdikten ve onların okuyucularını 
avladıktan sonra mutlaka yükselteceklerdir. Nitekim vaktiyle 15 kuruştan 25 kuruşa 
çıkarılırken öyle oldu. Kaldı ki, gazetelerin tesisleri birer millî servettir, Hükümetin 
bir vazifesi de öldürücü rekabet yüzünden millî servetin mahvolmasını izlemektir. 
Eski iktidarın basına koyduğu iktisadî baskı devam etmektedir ve bu hal 27 Mayıs 
İnkılâbının ruhuna aykırıdır. Saygılarımla.” Dedi.

Ardından Kurucu Meclis üyesi Hasan Tez söz aldı, “Basın - Yayın mensubu 
ve gazeteci olmadığım halde Basın - Yayın bütçesinde söz almam sakıt Demokrat 
Parti hayatı pahalandırıp sonradan radyodan memleket iktisadiyatını pembe renkli 
göstermesi dolayısiyle söz almak zaruretini duydum. Muhterem arkadaşlar; Basın 
- Yayın Bütçesinin müzakeresi icra olunduğu 1958, 1959 ve 1960 senesi Bütçe 
Komisyonu ve Umumî Heyette bu mevzu üzerinde durmuş her defasında sakıt 
iktidarın mensupları tarafından ve millet yaptıkları kanunsuz işlerini duymasın 
diye bizi konuşturmamak için müşkülâta ve tenkide uğramıştım. Şimdi muhterem 
inkılâp Hükümetinin muhterem vekilinin ve yüksek Kurucu Meclis üyelerinin 
huzurunda bütün meseleleri tam bir hürriyet havası içinde arz edeyim. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. Demokrat Partinin okuttuğu mevlûtler, daha, evvel okuttuğu 
mevlûtler Yassıada’ya gideceklerini bilen bu zalimler hayatta iken kendi ruhlarına 
fatiha okutmuşlardır. (Gülüşmeler) Muhterem arkadaşlarım; 1960 yılı Bütçesinin 
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yapıldığı ve Menderes’in de hazır bulunduğu bir toplantıda konuşurken söylediğim 
şeyleri şimdi de yüksek huzurunuzda tekrar edeceğim. Sene 1960 Şubat ayı içinde 
Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti bütçesi müzakere edilirken evvelâ Ankara Mebusu 
arkadaşım sayın Bülent Ecevit bir karar olmadan vatan cephesi açılması hususunu 
meyzuubahsettiğinde hiçbir yerde resmî kaydı olmıyan bu cepheye sayın Ecevit 
sahte vatan cephesidir, bunu Devlet Radyosu ile ilân edemezsiniz, yarın bunun hesabı 
sizden sorulacak demişti ve bu suiistimal yolundan vazgeçmelerini tavsiye etmiştir. 
Bu yüzden millî servetin de heder olduğunu söylediği zaman sıra kapaklarını kırmak 
ve bizlerin yüzlerine fırlatma neticesinde bir Mebusun da kafasından yaralanmasına 
sebeboldu. Allah razı olsun, şanlı Türk ordusu topunun kafasını yarıp götürdü. 
Muhterem arkadaşlarım, 28 Şubat 1960 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
aynen şu konuşmayı yapmıştır. Zabıt ceridesinden aynen okuyorum. «Reis Agâh 
Erozan». Allah bir daha nasip etmez. (Gülüşmeler) 

REİS — Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — (Soldan alkışlar) Bu Radyonun adına «Devlet 

Radyosu» diyoruz. Devlet işlerini doğru olarak Türk milletine duyurmakla vazifeli 
radyodur. Bu radyo Demokrat Partiye hizmet edemez. Bunun için Demokrat 
Partiye hizmet eden bu radyonun bütün masrafının Demokrat Parti genel merkezi 
tarafından ödenmesi lâzımdır. Bu haliyle «Devlet Radyosu» isminin «Radyo» 
olarak değiştirilmesini teklif ediyorum. Murakabenin kuvveti Demokrat Parti 
Genel Başkanlığı ile, Başvekilliğin bir şahıs uhdesinde toplanması suretiyle ihlâl 
edilmektedir. (Soldan, şiddetli gürültüler) Allah sizi bu milletin başından yok etsin, 
inşallah (Soldan seni yoketsin sesleri) (Sağdan alkışlar) Arkadaşlar zamanında bu 
zihniyeti müdafaa eden insanlara müsamaha etmek vatanperverlikle kabili telif 
değildir. Huzurunuzda kendisine çok hürmetim olan bu vesile ile muhterem Bakandan 
bir sual soracağım; Demokrat Partinin radyo ile yaptığı ilânlar dolayısiyle bu partiye 
bir borç çıkarılmış mıdır? Çıkarılmışsa bu borcun tahsili cihetine gidilmiş midir? 
Demokrat Partinin tüccarlardan zor kullanmak suretiyle aldığı milyon1ar vardır. 
Bu paralar sakıt Vatan Cephesine sarf edilmiş ve bâzı insanların kesesine girmiştir. 
Bu paraların da tahsil edilip edilmediğini istirham ettikten sonra yine Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünden ifade ettiğim bir hususu bir kelime ile ifade edip Muhterem 
Vekilden bunun cevaplandırılmasını rica edeceğim. Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti 
birçok memleketlere basın ataşeleri göndermektedir. Bu memleketlere gönderilen 
basın ataşeleri hangi partiye mensupturlar lisan biliyorlar mı sormuştum. Demokrat 
Partiden mebusluğunu kaybeden, Demokrat Partiye çok hizmet ettim diyen, Vatan 
Cephesi ocaklarında faaliyet gösterdim diyen insanlara Adnan Menderes para 
enflâsyonu yaptığı gibi, rütbe enflâsyonu da yapmak suretiyle önüne gelen insana 
rütbe dağıtmıştır. Demokrat parti zamanında dışarıya gönderilmiş olan bütün basın 
ataşelerinin geri çağrılmasını ve yerlerine ehil olan basın mensuplarının gönderilmesi 
hususunda bir tedbir düşünmekte midirler. Sayın Vekilden bu suallerimin cevabını 
isterken, hepinizi hürmetle selâmlarım.” Dedi
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Kurucu Meclis üyesi Emin Soysal söz aldı “Bendeniz huzurunuzu işgal 
etmiyecektim. Arkadaşlar temas ederler diye bekledim. Bir noktayı, Kurucu 
Meclis huzurunda açıklamak icabettiği için kürsüye çıktım. Esasen her vakit bu 
kürsüye çıkmak istemiyorum. Tefekkür sahibi arkadaşlarımızın konuşmalarını 
dinlemeyi, o konuşmalardan istifade etmeyi tercih ediyorum. Ben konuşmaktan 
çok, dinlemeyi hayırlı bulurum. Muhterem arkadaşlar, bizim ceza hukukumuzda, 
hukuk sistemimizde bir açıklık vardır. Ferdin hukukunun lâyıkı veçhile siyanet 
altına alınamamış olmasıdır. Size bir misal arz edeceğim. İngiltere Kralı George 
Parlâmentoda senelik nutkunu vermiştir. Bu nutku beyenmiyen orta halli bir gazeteci, 
Kralın nutkunu şiddetle tenkid ediyor. Kral Dahiliye Nâzın Huseley’e emrediyor. Bu 
gazetede çalışanlar, matbaada çalışanların hepsi birden tevkif ediliyor.” Dedi.

Devamla “Bu sual yerinde mi Sayın Bakanım. Genç gazeteci mahkemeye 
müracaat ediyor. İngiltere’de mahkemelerin istiklâli malûm. Muhakeme oluyor, 
gazeteciler tahliye ediliyorlar. Gazeteci bir de tazminat dâvası açıyor, hukukî 
şahsiyeyi ihlâl ettiğinden dolayı, İngiltere Kralı 90 bin sterline, Dahiliye Nâzın da 
4 bin sterline mahkûm oluyor. Şimdi burada hukuk sistemindeki açıklığa misal arz 
ettim. Düşükler zamanında, Allah göstermesin, Allah kimsenin başına vermesin. 
Neyse, geçelim bunu. Akis Dergisi Yazı İşleri Müdürü, vaktiyle bir yazıdan dolayı 
derhal tevkif edilmişti. O zaman Başvekil olan Menderes, işte fare gibi kulaklarından 
tutarız diye haykırıyordu. Daha muhakeme neticelenmemiş, henüz ortada bir karar 
yok, bunu söylerken. Fakat ne oldu? Bir hafta sonra, mahkeme beraat kararı verdi. 
Çocuk dâvayı kazandı, çıkıp geldi evine. Bunun mükâfatı olarak bir geçmiş olsun 
dendi kendisine. Çoluk çocuğunun, ailesinin sevinmesinden ibaret kaldı. Akrabamız 
hapisten kurtuldu çıktı geldi dediler. Bu sözleri söyliyen bir nâçiz arkadaşınız olarak 
ben de 1950 de iktidar değişmesinin akabinde bir fantazi yazıdan dolayı Cebeci’deki 
hapsanede bir gece kaldım. Sonra çıktım, gittim evime çoluk çocuk sevindi, a, 
babamız geldi dediler. İşin başında, Devlet, Hükümet her kuvvete başvurup, istediğini 
yapabiliyor. Fakat neticede beraat kararı olduğu zaman ilgili vatandaş bir geçmiş 
olsunla kalıyor. Bu durum şarklılığın bir mütemmimidir. Sayın Bakanın dikkatini 
çekerim, bu süratle tadile değer. Arkadaşlar, bir savcının bir hâdiseden dolayı beş 
sene ağır hapis 12 ay da sürgün cezası verdiğini gördük. Reisicumhur hazretlerine 
hakaret ettiği iddiası ile, bir kelime hürmetsizlikte bulundu, diye, bir sene ağır hapis 
cezası verildiğini gördük. Hakareti tazammun eden bir iki kelime yazarsa, beş sene 
ağır hapis cezası var ama, haksız yatarsa, beraat ederse bir şey yok. Bu kanun bize 
Roma Hukukundan geçmiştir. Cumhuriyetin başında, ilk sıralarda oradan almıştık, 
birçok hukuk kaidelerini, hükümlerini. Demokrat Parti iktidara geçince bu cezaları 
birkaç misli artırdılar. Bu Roma Hukukundan geçmiş olan hükümler ta öğüst’e 
kadar gider. Devlet reisine hakaret cezası oradan alınmıştır. Ama, bilmezler ki, 
öğüst kanunun oğlu telâkki edilmektedir, oradaki hükümler buradan doğmuştur. 
Bizim hukukçularımız aynen bize nakletmişlerdir. Bunun neticesinde Yassıada’yı 
boylamışlardır. Devlet Reisi tenkid edilebilseydi, onlar bâzı şeyleri yapamazlardı. 
Suiistimallere göz yumamazlardı, hediye aldıkları köpeği Devletin bir müessesesine 
satamazlardı; bugün de Yassıada’da olmazdı. Hüseyin Cahit Yalçın gibidir şahsı, 



499

memleketin demokratik gelişmesinde hizmet etmiş olan bir adamı; yazdığı, tercüme 
ettikleri kitapları üstüste koysam benim boyumu geçiyor, bu muhterem adam 
hakkında 85 yaşında Devlet Reisinin donanmayla seyahatini tenkid ettiği için takibat 
yapılmıştır. Biliyor musunuz, bu seyahat donanmaya, dolayısiyle Devlete milyonlara 
mal olmuştur. Bunu tenkid ettiği için ve bâzı gayriahlâki hareketleri şiddetle tenkid 
ettiği için, Başvekil Beyefendi hazretlerine dokunduğu için 85 yaşında bir pîr, bu 
değerli adam ki, bugünleri görmesini çok isterdim Allah’tan, götürüldü hapsedildi. 
Sebebi bizim hukuk sistemimizdeki aksaldık, eksiklikten gelmektedir. Sayın 
Bakandan bu işin ele alınıp düzeltilmesini beklerim. Zaten kendisi demokrasi 
sahasında, demokrasinin memleketimizde yerleşmesi, gelişmesi hususunda mücadele 
etmiş olan, mücadele eden hür fikirli, değerli bir arkadaşımızdır. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım.” Dedi.

Basın Yayın ve Turizm Bakanı Cihat Baban cevap vermek üzere kürsüye geldi,  
“ Çok muhterem değerli arkadaşlarım gecenin bu ileri saatinde sözlerime başlarken 
nazarlarınızda eski devrin Basın - Yayın bütçesini teessüm ettirmek istiyorum. O 
Basın - Yayın bütçeleri daima kavgalı ve gürültülü olurdu, daima kalbler kırılırdı. Ve 
daima bu Bakanlık, 10 sene bu Bakanlığı işgal eden kimselerin baskısında kalmış, 
fonksiyonunu yapamaz hale getirilmiş, bir alet olarak kullanılmıştı. Bu yüzden 
namuslu insanlar, tenkid eder, fakat hiçbir tesir edemezlerdi. Arkadaşlarım, çok 
şükür bugün, sükûnet havası içinde Bakanlığın meselelerini, turizm bakımından, 
ekonomik bakımdan gelişmesi için, bünyesinde neler yapmak lâzımgeldiğini, bu 
memleketin basınının daha iyi çalışma imkânlarının nasıl sağlanacağını, bu âmme 
hizmetinin daha iyi görülebilmesi için hep beraber düşünmekteyiz, icabeden 
tenkidleri yapmakta çarelerini bulmaya çalışmaktayız. Geçen devirdeki hâdiselerle, 
bugünkü durum mukayese edildiği zaman durum bilhassa nazarlarda belirmektedir. 
Arkadaşlarım, hatırımdan çıkmadan bana tevcih edilmiş bulunan, bana vâki olan bir 
iki  suali hemen cevaplandırmak istiyorum. Hasan Tez arkadaşımız, radyodaki 
suiistimalleri, bu arada Demokrat Partinin borçlarının ne olduğunu sordu. Düşük 
iktidarın geçmişteki hareketleri ile bizim, ilgimiz yok. Yaptıkları suiistimaller 
Yüksek Soruşturma Kuruluna intikal ettirilmiş, rakamlar hatırımda yok, zannederim 
9 - 10 milyon civarında bir zimmet tahakkuk etmiş bulunuyor. Emin Soysal 
arkadaşımız, 158, 159, 160 ncı maddelerden bahsetti. Kendi fikrine aynen iştirak 
etmekteyim, tensibederlerse, bu meseleyi Adalet Bakanına nakledeyim, kaldırılması 
istikametinde lâzımgelen tedbirleri almaya çalışalım. Arkadaşlarım, evvelâ teşkilât 
kanunu üzerinde durdular. Basında da duruluyor, bu konu üzerinde. Hazırladığımız 
tasarı Bakanlar Kuruluna intikal ettirildi. Bütçe müzakerelerinden sonra Seçim 
Kanunu ile Anayasa arasında veya bütçe ile Seçim Kanunu arasında, imkânını bulur 
tasvibinizle, desteklemenizle bu kanunu çıkarabilirsek sanıyorum ki memlekete 
büyük bir hizmet etmiş oluruz, ve bu Bakanlığı Sayın Ahmet Yıldız arkadaşımızın 
dedikleri gibi bir devekuşu olmaktan kurtarmak çaresini buluruz. Ben de birçok 
arkadaşlarım gibi bu Bakanlığın isminden basın kelimesinin çıkarılmasına taraftarım. 
Bu Bakanlık, omurgası, amudifakarisi turizm olan bir Bakanlıktır. Bu Bakanlığın 
faaliyeti daha çok gerek dışarıdan turistler getirmek ve gerekse dışarıya yayım 
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yapmak ki bu daha zordur. Bu bakımdan turizm veya enfermasyon ve Turizm 
Bakanlığı denebilir. Bu isim daha yerinde olacaktır. Şimdiki ismi eski günleri 
hatırlattığı için bunun sizler gibi ve çok muhterem meslektaşların gibi değiştirilmesine 
taraftarım. Arkadaşlarım, basın ataşelikleri hakkında Derviş Sami arkadaşımızın 
sözleri üzerinde duracağım. Hırsızlık suçu ile suçlandırılmış bir akadaşım, açık 
kalble söylüyorum, vazifede olduğunu, böyle bir şeyin bulunduğunu bilmiyorum, 
bundan haberdar değilim. Bu Meclis kürsüsünden, madde ve isim zikretmeden, 
müphem, suizannı davet edecek mahiyette konuşmak, doğru değildir. Bunun ismini 
vermesini, rica edeceğim. Tahkikat yaptıracağım, eğer suçlu bir arkadaş varsa 
vazifesine son vereceğim. Bunu açıkça söylemekte hiçbir mahzur görmemekteyim. 
Derviş Sami tecrübeli bir arkadaşımızdır. Burada simaya müstenit, aslı olmıyan bir 
beyanda bulunmuş olduğunu zannetmiyorum. Bir ecnebi Devletin geriye alınmasını 
istediği basın ataşesi yoktur. Resmen de yoktur. Böyle bir rivayet çıktı, fakat tahakkuk 
etmedi. Garsonluk yapmış olan bir arkadaşımızdan bahsedildi. Bu arkadaş vazifesini 
iyi yapıyorsa, hayatının bir devresinde talebe iken, böyle bir meslekte bulunmuş 
olabilir. Bunu nakîsa telâkki edenlerden değilim... Öğrenirim efendim. Arkadaşlar, 
bir sözlü soru vesilesiyle söylemiştim. Radyo Kanunu hazır, Bakanlar Kurulunda 
bütçe müzakerelerinden sonra konuşulacak. Bakanlıkların hepsi ile mutabık kaldık. 
Bir İktisadî Devlet Teşekkülü haline getirilmektedir. Eğer Anayasa ve Seçim 
kanunlarının müzakereleri arasında müsait bir zaman bulursak, bu kanun tasarısının 
görüşülmesini çok istiyorum. Çünkü Anayasa ve Seçim Kanunu ile alâkalı bir 
hüviyeti vardır. Seçimlerde radyonun kullanılışı tesbit edilecektir. Onun için bir an 
önce tahakkuk ettirilmesini zaruri görmekteyim. Arkadaşlarım, ajans hakkında, 
yayımlarımız hakkında birtakım tenkidlerde bulunuldu. Bir Vekâlet ki, bugüne kadar 
ilgililer onu bir tahtarevalli olarak kullanıp Bakanlığa yakın ve Başvekilin yanında 
olmak, ona yakın olmak, göze girmek için onu kullanmak ister; Bakanlığın 
fonksiyonlarını Vatan Cephesi ocağı açılması için propaganda vasıtası yapar, işte bu 
durum onun bünyesini bir kurt gibi kemirir. 27 Mayıstan sonra bu kurtları inlerinden 
çıkarıp teşkilâtı yeni bir duruma getirmek bu Bakanlıkta benden evvel bulunan 
arkadaşlarımı da sanıyorum düşündürdü. Beni de düşündürdü. Yine sanıyorum ki 
yakında veya gelecek bütçede karşıkarşıya geldiğimiz zamanda bunlar yine söz 
konusu olacaktır. Ajansın bağımsız bir teşekkül haline getirilmesi kolay değildir. Üç 
buçuk milyon bir bütçe ile kendi kendine işler bir şirket haline gelememiş sayılır. 
Fakat bir anonim şirket halinde, hissedarları vardır. Bugün bunların yarısı ölmüştür. 
Bunun kanunlara uygun bir şirket halinde çalıştırılması ve enformasye bir şirket 
halinde bir müessese olarak kurulması doğru olur. Bundan önceki devirde, gerek 
radyo hakkında ve gerekse ajans hakkında ısrarla birtakım fikirler vardı. Ajans 
dünyanın her yerinde olduğu gibi, sadece haberleri alır, nakleder. Bu şekilde çalışacak 
bir müessese veçhesi vermeye çalışmak istiyoruz. Esasen 27 Mayıs 1961 tarihinden 
bu yana, olan tatbikat da bunu böyle göstermektedir. Eskiden radyo ve ajans bir 
maksat için kullanılırdı. Bu yüzden ajans tereddi etmiş durumdadır. Ajans bu hale 
girince, onun bir faydası olmaz. Ajanslar beynelmilel havadisleri alır, verir. Biz 
ajansı, normal gazetecilik gibi çalıştırmak istiyoruz, bu yola da girdik, ilk adımını 
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atmış bulunuyoruz. Arkadaşlar, teşkilât kanunundan başka bir de Turizmi Teşvik 
Kanununda, bâzı değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Bunun için hazırlık yaptık. 
Yakında huzurunuza getirilebileceğini tahmin ediyorum. Arkadaşlarımızdan birisi, 
bütçeye konmuş olan bir tahsisatın sarf yerini sormuştu. Onu arz edeyim. Bakanlıklar 
arasında iki tane komisyon kurulmuştur. Bu komisyonu faaliyete geçirdik. Raporları 
hazırdır. Baskıya verdik, hepinize dağıtılacaktır. Turizmi koordine bir şekilde Devlet 
siyaseti olarak nasıl sevk etmek istediğimizi kolaylıkları tesbit edeceğiz. Turizmi 
geliştirmek için yapılması düşünülen finansman programları bu raporda 
bahsedilmektedir. Diğer bir komisyon da mevzuat üzerinde duracak. Kanunları 
tevhit etmek birinin hayır dediğine öbürünün evet demesini önliyecek tedbirleri 
alacak, hazırlıyacak bir komisyon. Bunları bir rapor halinde sizlere vereceğiz, iki 
istikamete de sizi götürecek ve Plânlama Dairesinin katî adımlarla yürümesi 
sağlanacaktır. Türkiye’de  Turizmin büyük çapta rağbet görür hale geldiğini görmekle 
cidden memnun olmaktayız. Arkadaşlar Türkiye, geçen sene de olduğu gibi turizmde 
yılda 4,5 milyon dolar kazanabiliyor. Bunun yanında, İsrail’in kazandığı 18 milyon 
dolar, Yunanistan’ın kazancı 90 milyon doları buluyor. Avusturya 197 milyon dolar, 
Fransa 444 milyon dolar, İrlanda 106 milyon dolar ki, İngiltere’nin uzağında küçük 
bir memleket, İtalya 530 milyon dolar, işte bu memleketler Turizm sayesinde büyük 
rakamlar halinde millî gelirlerine çok şeyler ilâve etmektedirler. Türkiye’de 
nüfusumuz yılda 700 bin arttığı için istihsal maddelerimizin kendi kendimize 
yeterliği de büyük bir mesele olmakta ve ayrıca bize müşkilât vermektedir. Eskiden 
buğdayı ihraceden bir memleket, çeşitli hububat ihraceden bir memlekettik. 1936 
yılında  acaba 200 balya pamuk istihsal edebilirmiyiz diye düşünüyorduk. O zaman 
İsmet Paşa Başbakandı, pamuğun istihsalini üç misline çıkardık, bugün yine 
yetmemektedir. Hattâ bırakın ihracı, istihlâke bile yetmemektedir. Şu halde, 
beynelmilel ticarette, yeni döviz kaynağı bulmak, döviz gelirini artıracak işlere 
ehemmiyet vermemiz icabetmektedir. Onun için, döviz gelirlerimizi artırmak 
maksadiyle, turizmi değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Turizm çok verimli bir 
ticaret metaldir. Çünkü hiçhir mal ihraç etmeden döviz ithal edilmiş olur. Meselâ iki 
liraya ihraç etmek mecburiyetinde kaldığımız eti, lüks yerlerde turiste sattığımız 
için, 200 liraya gelir. Turizm sanayiinin çok verimli olduğuna şüphe yoktur. Turizm, 
memleket ekonomisinin kalkınmasında çok faydalı olmaktadır. Bir turistin bıraktığı 
paranın 100 lirasını alırsak, bu paranın 18 lirası ikamet, 36 lirası gıda, 12 lirası 
nakliye, 34 lira da alışverişte bırakmaktadır. Turistin bıraktığı bu para, memleketimizin 
muhtelif sahalarına dağılmaktadır. Onun için, turiste ehemmiyet, elbette büyük 
ehemmiyet vermemiz lâzımdır. Bu sanayie sarılmak mecburiyetindeyiz. Bizim 
ayağımıza dahi gelen çok teklifler vardır. Ancak, teşkilât bakımından, hazırlık 
bakımından, bunların hepsini kapsıyacak kadrodan mahrumuz. Bu verimli sahaya 
kendimizi bağlamak, onu kucaklamak imkânlarından maalesef bugün için uzaktayız. 
Fakat kendimizi teçhiz etmek yolunda elimizden gelen kredi kaynaklarını 
esirgememekteyiz. Bilfarz bugün İstanbul’a otel olarak 10 bin temiz yatak lâzım. 
Sonra bu arada, İstanbul’a (Konje peyye) olarak gelecek turistler için de yaz kampları 
açmak kararındayız. Fakat çok sayıda kimse getirip de bunları sokaklarda dolaştırmak 
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ve sonra dönüp gittikleri yerlerde şunu bulamadık, bunu bulamadık, tahtakurulu 
otellerde kaldık dedirtmek, memleketimiz hakkında bu şekilde bahsettirmek de 
istemiyoruz. Televizyondan da bahsedildi; birisi olsun dedi, diğeri olmasın dedi...
Ben de aynı şeyi söyliyecektim. Biz hazırlığımızı yapıp huzurunuza geldiğimiz 
zaman isterseniz para verirsiniz, isterseniz vermezsiniz, takdir sizlerindir. 
Arkadaşlarımız gazete kâğıtlarının pahalılığından da bahsettiler, ekonomik şartlar 
kültür hayatımız üzerinde de tesir etmektedir. Hepinizin çocukları var, kitapları nasıl 
alıyorsunuz meydanda, gazeteler 6 sayfadan fazla çıkamıyorlar. Çıkmak isteseler 
seviye düşmektedir. Hiç şüphesiz gazetelerde, umumî olarak matbuatta maliyeti 
indirmek bir Devlet politikası içine girmek zorundadır. Ama bugün, karşımıza gelen 
bütçede dikkat nazarına alınabilmiş değildir, iyi niyetlerimize rağmen. Sanayi Bakanı 
arkadaşımla konuştuk. Gazetelerin problemlerini tetkik etmek üzere gazeteci 
arkadaşlarla, bizim temsilci arkadaşlarımızın yardımı ile İstanbul’da veya İzmit’te 
bir toplantı tertibedip proplemleri ortaya koymak ve hal çarelerini gene beraberce 
aramak icabettiğini düşünmüş bulunuyoruz, imkân hâsıl olduğu takdirde memleket 
kültürüne yardım etmekten Hükümetiniz geri kalmak istemiyecek, gazete kâğıtlarının 
fiyatlarını indirmeye gayret sarf edecektir. Ancak bu 10 milyon lira bir sübvansyon, 
(destekleme) yapmak demektir. Yapacağımız yardım mecmua, kitap kâğıtlarına 
kaçabilir. Bunu önlemek mecburiyetindeyiz. Bir nizama konulacaktır. İşi bütün 
ciddiyeti ile ele almak Hükümet için şarttır. Bu düşündüklerimizi yapamadığımız 
takdirde, huzurunuza gelip çarelerini sizden alacağız. Arkadaşlarım, radyolarınız 
hakkındaki tenkidleriniz vâkıdir. Bu ne bugün görülmüş olan, ne de bitecek olan 
tenkidlerdir. Fransızca bir kelime, mikrofona hemen konmak mecburiyeti olan 
hallerde, yanlış telâffuz edilebilir. Gazetelerimizde de her gün tenkidler çıkar. Bu 
aksaklıkların heyeti umumiyesini ıslah etmek için büyük ceht sarf etmekteyiz. Bugün 
barem sistemi içinde, teknik elemanları seans başına verdiğimiz paralarla sanat 
elemanlarımızı tutabilmek zordur. Bu zor dâvayı yürüttüğü için radyoyu takdir etmek 
gerekir. Ben vekil olmasam doğrusu takdir ederim arkadaşlarım, diğer bâzı yerlerde 
de radyo istasyonları için çalışmalarımız vardır. Erzurum’da vardır. Size temin 
ederim ki, yakında Adana radyosunun da açılması mümkün olacaktır. Dışardan gelen 
hırıltıları bertaraf etmek için gerekli yayınlarımız, çalışmalarımız yapılacaktır. Bu iş 
bize intikal etti. İçişleri Bakanlığınca da bu hususta gerekli incelemeler yapılmaktadır. 
Sanıyorum ki, bunlardan başka arkadaşlarımın tenkidlerine ve sorularına verecek 
cevap kalmadı. Açık kalan soru var mı bilmem! (Yok yok sesleri) Sözlerimi 
bitirmeden evvel, bu teşkilât içinde, hakikaten salâhiyetlerinin hududu ve şümulü 
belli olmıyan bir daire ve Bakanlık içinde çalışan arkadaşlarımı huzurunuzda takdirle 
anmak istiyorum. Zor bir Bakanlıkta vazife görüyoruz. Herkesin gözü üzerimizde 
olan bir Bakanlıkta her gün sayısız tenkidlere mâruz bir bakanlıkta en iyi niyetlerle 
hizmet yapan arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkürü, yerine getirilmesi lâzımgelen 
bir borç bilirim.” dedi.

Başka söz isteyen olmadığından  Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
bütçesinin fasıllarını okunmasına başlandı: B. lira ikinci kısım - Personel giderleri 
201 Maaşlar 5 464 001 202 Ücretler 7 379 000 203 Geçici hizmetliler ücreti 1 204 
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Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 83 000 1961 
B. 206 207 209 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 403 417 450 451 453 
476 0 : 3 II - Başka haklar 4178 ve 45918 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam 
ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 
34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Üçüncü kısım - Yönetim giderleri Merkez daireleri büro giderleri Vilâyetler büro 
giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Kira 
bedeli Giyecekler Harcırahlar 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri 
ve harcırahları Taşıt giderleri Basın ataşelikleri ve haberler büroları giderleri 5 Lira 
43 260 6 000 576 000 120 000 433 500 10 000 389 800 330 840 80 000 424 500 
25 000 77 000 270 000 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil giderleri 17 500 
Radyo istasyon ve stüdyoları yönetim ve işletme giderleri 5 775 000 Üniversite ve 
yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar 54 000 Yayın, turizm ve 
propaganda giderleri 3 870 000 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
294 000 Otelcilik ve garson kursu umumî giderleri Beşinci kısım 501 Geçen yıl 
borçları 502 Eski yıllar borçları Borçlar 100 000 2 500 5 001 Altıncı kısım - Yardımlar 
601 Ajans tahsisatı ve ajans dış muhabirlerinin her türlü ücret ve giderleri 3 000 000. 
653 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine yardım 26.2 Lira 110 097 Yatırımlar 
I-Onarmalar 711 Makina, alet ve malzemelerin  onarılması ve yenilenmesi 2 030 
000 741 Radyo istasyonları yapımı her türlü giderleri 9 250 000 751 Satınalınacak 
makina, alet ve malzemeler 235 500 II - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 
752 Motorsuz taşıtlar satınalma karşılığı  2 500 761 Mevcut istasyonların esaslı 
surette genişletilmesi ve düzenlenmesi giderleri 375 000 777 Turizmi geliştirme ve 
kalkındırmanın icabettirdiği inşaat, tesisat ve her türlü ödemeler (Hizmetlere tevzi 
tarzı, ödeme şekil ve esasları Basın - Yayın ve Turizm ve Maliye Bakanlıklarının 
müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tasdik edilecek programa göre yapılır.) 
8 000 000 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü bütçesinin tümününün 
okunmasından sonra oya konuldu. Ve kabul edildi.

14- İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ78

İmar ve İskan Bakanlığı Bütçesi ve Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesnin görüşülmesine başlandı

Kurucu Meclis üyesi Sait Naci Ergin ilk sözü alarak kürsüye geldi, “Muhterem 
arkadaşlar, gecenin bu saatinde, huzurunuza İller Bankası mevzuunu getirmek 
mecburiyetini duyduğum için özür dilerim. İller Bankası 1933 senesinde kurulmuş 
olan Belediyeler Bankasının devamı şeklinde 1945 te tesis edilirken bir kâr 
müessesesi değil, bir âmme müessesesi olarak düşünülmüştür. Hakikaten memleket 
bakımından büyük bir ideal ile kurulmuştu. Şehir ve kasabaların temiz ve mikropsuz 
suya kavuşturulması, enerji tesislerinin yapılması ve bunların yanıbaşanda yine şehir 
ve kasabaların muhtacolduğu kanalizasyon tesislerinin kurulması bu müesseseden 
bekleniyordu. Banka, bir kelime ile fakir belediyeleri 19 uncu asır çağından 20 nci 

79  T. C. KURUCU MECLİS TUTANAK DERGİSİ, Yedinici Birleşim (26 . 2 .1961)s.510-520.
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asır ışıklarına getirecek, 20 nci asır düşüncelerine göre yaşanabilir bir hale sokacak 
idi. Bankanın sermayesi 100 milyon lira idi. Bilâhara bu sermaye 100 milyon liraya 
çıkmıştı. Bu 600 milyona mukabil sermayenin ödenmiş kısmı 244 milyon liradır 
Kuruluşundan itibaren 16 sene de ikraz etmiş olduğu para 1 milyar 113 milyon 
liradır. Bu 1 milyar 113 milyon liranın, 1 milyar 75 milyon lirası belediyelere tahsis 
edilmiştir. Ayrıca 25 milyon lira da, köylere yardımda bulunmuştur. Bankanın bizzat 
kendi yaptığı işler: 621 harita, 515 imar plânı, 841 su projesi 582 enerji projesi, 450 
su tesisi, 10 yapı tesisi, 323 enerji tesisidir. Bankanın yaptığı işlerin yekûnu 3 342 
olup bunlara 408 milyon lira sarf etmiş bulunmaktadır. Bankanın elinde bulunan 
işlerden 434 işe devam edilmekte 222 iş tehir edilmiş ve 20 iş de terk edilmiş 
bulunmaktadır. Terk ve tehir edilen işlerin makina ve malzemesi tedarik, edilmiştir. 
Binaenaleyh bu işlerin uzun müddet tehirine cevaz vermemek iktiza eder. Bunları 
tetkik ederek derhal ve yeniden harekete geçmek ve bunları mutlaka süratle ikmal 
etmek lâzımdır. Halen belediyelerin nelere muhtacolduğunu saymaya lüzum var mı? 
Yüksek Meclisinizin bütün üyeleri bunları bilmektedir. İller Bankasına düşen vazife 
daha çok uzun seneler devam edecektir. Müesseseye hususî ve büyük ehemmiyet 
vermek lâzımgeldiğini söylemekle iktifa edeceğim. Bu bankanın 171 milyon lira bir 
geliri vardır. Buna karşılık masrafları içinde 40 milyon liralık faiz yükü mevcuttur. 
Tehir edilmiş olan işleri yürütebilmek için, 1961 yılında 61 milyon liraya ihtiyacı 
vardır, ödeyeceği faizde 40 milyon liradır. Bu faizi Merkez Bankasına, Amortisman 
Sandığına, Emekli Sandığına, İşçi Sigortalarına, İller Bankasına, Demir - Çelik 
Müessesesine ödeyecektir. Biliyorsunuz ki İller Bankası gibi bir bankanın ödeyeceği 
faize, ne Merkez Bankası, ne de Amortisman Sandığı muhtaç değildir. Bundan 
evvelki bir celsede arz ettiğim gibi banka bütçe dışında lâzım gelen 61 milyon 
lirayı ödemek için para ararken, pekâlâ Merkez Bankası, Amortisman Sandığı ve 
benzeri müesseselere ödemeyi derpiş ettiği 40 - 43 milyon lira üzerinde Hükümet 
durabilir ve bunu tehiri edebilir. Fakat mesele yalnız bu 63 milyonla bitmemektedir. 
Hakikatte bankanın yapacağı işleri, her çeşit politik tesirlerden azade kılabilecek 
ciddî bir programa bağlamak ve programı bir finansman programı ile itmam etmek 
lâzımdır. Bu programla gelirlerin takviyeli, borçların ve fon hesaplarının tasfiyesi 
icabeder. Bugün banka nezdinde bir fon hesabı vardır ki bunun üzerinde dikkatle 
durulmak lâzımgelir. Bendeniz bu meselenin fevkalâde ciddî olduğuna kaani 
bulunuyorum. Bunun üzerine eğilip Maliye Bakanlığının da iştirak edeceği bir 
komisyon kurulup böyle bir programın yapılabileceğine ve memlekete çok faydalı 
olacağına inanıyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Ardında Kurucu Meclis üyesi Bayındır Rauf söz aldı “ Muhterem arkadaşlar, 
fazla vaktinizi almıyacağım. Bu vekâletin gerek kuruluş, gerekse Teşkilât Kanunu 
bir tesadüf eseri olarak benim de içerisinde bulunduğum bir komisyon tarafından 
ele alınmıştı. Bu Teşkilât Kanunu çıkarken dedik ki, Bakanlığın yapacağı baraj ve 
şehir plânları işlerini hiçbir tesir altında kalmadan, bir nizam altında yürütülmesini, 
ilmin ışığı altında yapılmasını düşündük. Fakat geçen devrelerde bu mevzuda, imar 
mevzuları işlerinde o kadar partizan hareketler oldu ki, bugün bunları ayıklamak 
mecburiyetindeyiz. Bu işlerin ayıklanmasını bilhassa Bakanlık teşkilâtından istirham 
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ederim. Yapılmış olan işlere itimadetmemek imkânı yoktur. Bir kere bunların 
elden, süzgeçten geçirildikten sonra tatbik mevkiine gidilmesinin doğru olacağına 
kaariiyim. Şimdi bu mevzular için burada konuşulurken, iskân işleri karışacak 
olursa konuşmalarımı ona göre, şayet ayrı görüşülecek ise ona göre konuşacağım. 
Muhterem arkadaşlar, mevzular arasında bir de toprak reformu meselesi vardır. Bu 
kolay bir iş değildir. Bu mevzuu ele alabilmek için çok esaslı çalışmalara ihtiyaç 
vardır. Memleketimizdeki vaziyetin ne olduğunu, hemen hemen diyebiliriz ki, 
bilenlerimiz çok az, çok az demeyin, bilmiyenlerimiz çoktur. Anadolu’nun öyle 
bölgeleri var ki, meselâ Yusufeli, kayaları yanyana getirmek suretiyle ve üzerine 
toprak yığmak suretiyle tarla yapılmaktadır. Buralarda ekin ekerek maişet temin 
edilmektedir. Zigana dağlarını takiben Şarka doğru giderseniz, Dersim mıntakasına 
giderseniz görürsünüz ki, vaziyet bu kadar fecîdir. Buralarda toprak sırtta taşınır 
ve tarla yapılır. Öyle zaman olur ki, tarla sahibi tarlasına gittiği zaman tarlasının 
yok olduğunu görür. Ya komşuları toprağı götürmüştür veya rüzgâr götürmüştür. 
Dünyanın hiçbir yerinde, bizde olduğu kadar toprak büyük bir kıymet ifade etmez. 
Birçok yerlerde birçok insanlar binlerce dönüm arazi içinde çalışırken, bâzı yerlerde 
topraksızlık içinde ıstırap çeker. Toprak reformunu yaparken memleketin iyi etüd 
edilmesine ihtiyaç vardır. Sonra, toprak reformunu yapmış olan memleketler nasıl 
bir yolda yürümüşlerdir. Neticeyi nasıl elde etmişlerdir. Bunun da tetkik edilmesi 
lâzımdır. Fakat bu mesele hemen halledilebilecek bir mesele değildir. Uzun etüdlere 
ihtiyaç gösteren bir meseledir. Mesken dâvasını mevzuubahsederken senelerce 
biz, köylünün mesken dâvası üzerinde durulacağından bahsettik. Fakat bu mesele 
hiç ele alınmadı. Bu seneki bütçede de esaslı bir şey yoktur. Köylünün mesken 
dâvasını halletmek yolunda vekâlet ne düşünüyor? Vekil Bey bu hususlarda bizi 
tenvir ederlerse çok müteşekkir kalacağım. Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Diyerek 
sözlerini tamamladı.

Kurucu Meclis üyesi İhsan Kabadayı söz aldı, “Muhterem arkadaşlarım, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. Allah kimsenin derdini karnında, lâfını ağzında koymasın. 
Kısa zamanda bu mevzudaki dertlerimi ortaya koyamıyacağım için müteessirim. 
Muhterem arkadaşlar, Türkiye Cemiyetini, üç büyük şehirde ve bunun dışında kalan 
Anadolu’nun diğer şehirlerinde, çok ciddî bir ıstırap ve dert kaynağı takibetmektedir. 
Bunlar istikbale matuf olmayıp içinde bulunduğumuz hali de kapsamış ve kavramış 
bulunmaktadır. Bu nedir? diye düşüneceksiniz. Ankara’da, Dikmen sırtlarından 
başlıyarak İncesu, Topraklık ve Mamak’tan Altındağ’a gelirseniz göreceğiniz şeyler 
lüks apartmanlar, sıhhi şartları haiz evler değil, bunlar ilk çağ hâtırası meskenler, 
Âdem Baba bergüzarı gecekondulardır. Bilhassa Altındağ’ı gezdiğiniz zaman birbiri 
üzerine binmiş sokaklardan, değil vasıta ile, yaya dahi geçemezsiniz. Her tarafı 
çamur deryasıdır. Işığı kifayetsiz. Suyu akmaz. Hem öylesine akmaz ki buradaki 
garip vatandaşlara, Kerbelâ Şehidi İmam Hüseyin’in torunları olduğunu açıkça 
ifade edercesine akmaz. İşte bu kazada 170 bin garip ailelerden müteşekkil kimseler 
oturur. Adı da Gecekondu Altındağ kazasıdır. Gecekondular şu şekilde yapılır : 
1 — Her gece birer tane yapıp satanlar. 2 —Mevcut evinin yanına her gece birer 
tane ekliyerek 20 ye kadar gecekondu yapıp kiraya verenler. 3 — Dört yüz, altı 
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yüz lira arasında - masrafı mal sahibine aidolmak üzere - gecekondu mütaahhitliği 
yapan usta sınıfı. Bir gecekondu vasati olarak 4 - 6 saat arasında yapılır. Buna 
mâni olunamaz. 4 saatte yapar gecekonduyu, kurar, salıncağını, oturur sofrasına. 
Bu süratle sadece İnkılâptan sonra Ankara’da 10 bin gecekondu yapılmıştır. Ve 
yeni bir sürü mahalleler kurulmuştur. Bu kurulan mahallelere ışık, yol, su gitmez. 
Otobüs verilmez. Mektep, yoktur. Sanki bu vatandaşlar her türlü insan nimetlerinden 
yoksun bir durumda boyun büküp oturur dururlar. Gecekondunun tâbi olduğu 
kanun, 6188 sayılı Kanundur. Bu kanun, gecekonduyu yıkma esasına müstenittir. 
Arkadaşlar, yıkma esasına dayanan bir kanun vatandaşların derdine deva olamaz. 
“Ev yıkanın, hanesi viran olur akıbet”. Bu kanunu günün şartlarına göre tadil  ederek 
yapıcı bir hale getirmek lâzımdır. Çünkü, yıkma yolunda kurulan bu kanunla vazife 
gören ekip ve polislerin hergün başı derde girmektedir. Evi yıkılan aile reisleri ve 
bunlar arasında hüzün verici hâdiseler doğmaktadır. Bu mevzuda asabı bozulan bir 
ekip şefini hatırlarım, delirmiş ve tımarhaneye gitmiştir. Bu kanun böyle kaldığı 
müddetçe vatandaş derdi dinmiyecek, hâdiseler bitmiyecek, dosyalar mahkemelere 
akacak, üstelik de gecekondu derdi halledilemiyecektir. Şehirler dert ve ıstırap 
timsali gecekondu istilâsı ile sarılacaktır. Ben burada demek isterim ki, 6188 sayılı 
Kanun değişsin. Hem de hak ve adalet ölçülerine uydurulsun. Çünkü bu kanun, 1953 
ten sonra yapılan gecekondulara tamir hakkı da tanımaz. Tanımaz ama, damı toprak, 
duvarı çatlak ve içerisinde asla bir insanın oturamıyacağı bu meskenlerde vatandaş 
göz göre göre hastalığa ve ölüme terk edilir. Çünkü duvar yıkılır, dam çöker. Böyle 
yıkılan gecekondular ve altında kalan aileleri hatırlamaktayım.  Ben orada vazife 
gördüğüm günlerde, yansın da gecekondu temizlensin esasına müstenit bu kanuna 
aykırı hareket ettim, yıkamadım. Ama vicdanımın sesini dinliyerek hareket ettim. 
Şair der ki : «Dünyada mesut olmak için meğer; ne çok şey bilmemek lazımmış.» 
Sizler de mesut olmak isterseniz eğer, sakın hayatta, gecekonduları ve gecekondu 
sakinlerini görmeyiniz.  Şayet görürseniz, huzur ve saadetiniz kalmaz.  Ben zaman 
kıtlığından, derdi karnında, lâfı ağzında kalmış bir insanım.” Dedi.

Ve devamla “Geri tarafını anlatmıyacağım. Sadece Sayın Bakandan bâzı şeyler 
soracağım : 1. 6188 sayılı Kanunu değiştirerek günün  icaplarına uygun bir kanun 
haline getirecekler mi? 2. Gecekonduların kesafet peyda ettiği yerlerdeki meskenleri 
yıkarak oradaki vatandaşlara, insanın oturabileceği, blok apartımanlara kavuşturmak 
niyetleri var mı? Bu yolda bir hazırlık  yapmakta mıdırlar? Şehirlere köylerden, 
mütemadiyen akmakta olan köylü vatandaşların akımını, şehirlerin gelişerek, 
ticarî, sınaî, iktisadî ve sosyal ölçülerine göre, ayarlı bir nizama bağlamak için 
bir tasavvurları var mı? 4. Bizim gibi gecekondu felaketine mâruz kalmış olan ve 
halen bundan kurtulamamış bulunan İtalya’da tatbik edilen Fan - Foni plânından 
müspet netice alındığına göre, bünyesi bünyemize uyan bu memlekette tatbik edilip 
müspet netice alınan bu plânın bizde de uygulanması düşünülüyor mu? Bu husus 
tetkik edilmiş midir? Söyliyeceklerimin hepsini bitiremedim. Şimdilik maruzatım 
bu kadardır. Tekrar hepinizi hürmetle selâmlarım.” Diyerek sözlerini tamamladı.
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Kurucu Meclis üyesi Selâmi Savaş söz alarak, “ Muhterem arkadaşlar; İstanbul, 
Sakarya, Bilecik, Bursa, Bolu vilâyetlerinde 78 aded Toprak Tevzi Komisyonu 
vardı. Bunların birçok yarıda kalmış işleri vardır, lağvedilmişlerdir. İşlerini ikmal 
etmemiş olan komisyonların lağvı doğru değildir. Bakanlık; merkezde 1 milyon lira 
kira ödemektedir ki, bu bir israftır. Bakanlığın Ankara’da kiraladığı bir binaya da 
330 bin lira kira vermektedir. İmar Bakanlığının bu tutumunu bir israf olarak kabul 
ediyorum.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi  Karamüftüoğlu söz aldı, “Muhterem arkadaşlar; toprak ve 
İskân Umum Müdürlüğü üzerinde konuşmak için huzurunuza geldim. Ben evvelâ 
Umum Müdürlüğün yerini münasip görmüyorum. Çünkü Umum Müdürlüğün 
vazifesi ve Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünün vazifeleri âdeta birbirine bitişik 
vazifelerdir. Aslında Tapu Kadastro biraz ileride ve Toprak İskân bir adım geriden 
onu takibetmesi lâzımgelir. Toprak iskân dâvası, ana dâvalarımızın başında gelmesi 
icabeden dâvalardandır. Bu Umum Müdürlük, 20 milyon insana huzur verecek, 
istikbale ait ümitler vererek bir Umum Müdürlük olması icabederken tutumu, yerinin 
iyi seçilmemiş olması neticesi aksi neticeler vermektedir. Toprak tevzii : Toprak tevzii, 
Hazineye ait, Devletin tasarrufunda olan toprakların tevzii iktiza ederken, bir hukukî 
hükme bağlanmadığından, geçmişte olduğu gibi birtakım siyasî mülâhazalarla ve 
bâzı vatandaşların siyasî temayüllerine mâni olmak için 80 - 100 sene elinde bulunan 
tapulu arazilerin tevzii yoluna gidilmiş ve bu yüzden birçok dâvalar mahkemelerde 
olup vatandaşlar sürülmektedir. Binaenaleyh bu Umum Müdürlüğün Tapu Kadastro 
Umum Müdürlüğü ile bir bakanlıkta birleştirilmesi icabeder. İkisinin bir baş altında 
bulunması faydalı olacaktır. Toprak İskân kendisini müstakil sayar. Tapu Kadastronun 
muamele icra etmediği yerlerde tasarruflarda bulunur. Tapular keser, arkasından 
yüzlerce dâva mahkemelere intikal eder. Senelerce dâvalar bitmez. Bir de bu Umum 
Müdürlük hususî bir atmosfer içindedir. Kendisine mahsus birtakım düşünceleri 
vardır. Düşük iktidar zamanında en çok istismar edilen 3 müesseseden biri de Toprak 
İskândır. Muhterem arkadaşlar; Yüksek Heyetinizi daha fazla sıkmamak için kısa 
bir misalle bu meseleyi kapatmak isterim. Ceyhan’ın bir köyünde tapuları 1286 ve 
1291 tarihli olan ve o zamandan beri sahipleri tarafından kullanılan tapulu araziler 
İskân Umum Müdürlüğünce sahiplerinin itrinden alınmış tevzi edilmiştir. İnkılâptan 
evvel bu husus şikâyet mevzuu olmuş hattâ oraya giden Müfettiş Kemal Mutlu’nun 
verdiği raporda bu tasarrufun büyük bir haksızlık olduğu müdellel bir şekilde ifade 
edilmiş fakat hiçbir netice alınamamıştır. İnkılâptan önce bakanlığa gidip meseleyi 
izah ettiğim zaman aldığım cevap; bu tarlaların büyük bir kısmında haksızlıklar 
olmuş, bir kısmı tamamen haksız alınmış ve tapuları başkalarına verilmiştir, bunları 
mahkeme halleder denmiştir. Mesulleri olan idare âmirleri, memurların bir kısmı 
haksız ve kötü muamele yaptıkları için mahkemeye verilmişlerdir. Ama, hatadan 
dönmenin fazilet olmasına rağmen maalesef dönülememiştir. İcrayı vazife elen bu 
müesseseler memleket hâyrına mı, yoksa şerrine mi hareket ettiklerini sizler takdir 
ediniz. Müessese eski kadroları ile durmaktadır. Vâki hatalar için itirazlar olmuştur. 
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Bunu bilen teşkilât mensupları kendi hatalarından dönemiyorlar, bunları vesikalarla 
ispata hazırım. Genel Müdürlük Tapu Kadastro ile birleşip muameleyi ikmal etmeden 
oraya göndermesin.” dedi.

Kurucu Meclis üyesi Tez Hasan söz aldı, “ Arkadaşlar, siz dün geldiniz, eğer 
benzedinizse istifa edersiniz. Ben buraya vazife yapmaya geldim. (Tercih hakkın 
var, sesleri) Tercih hakkım yok, ben buraya vazife yapmaya geldim. Muhterem 
arkadaşlar; imâr ve iskân Vekâletinin bütçesinin müzakeresinden istifade etmek 
suretiyle, arkadaşlarıma karşı saygı hissim var, fakat karşımda D. P. liler varmış 
gibi unutarak burada sert konuşursam özür dilerim. (Sen kıdemlisin, sesleri) 
Muhterem arkadaşlar; esnaf teşkilâtının durumunu alâkadar eden belediyelerin 
her tarafta aldığı bir karar vardır. Marangoz, demirci, mobilyacı, keresteci gibi 
buna yakın bütün esnafın şehir dışına çıkmaları için belediye encümenleri karar 
almıştır. Şehircilik bakımından şehir dışında, siteler halinde çalışmaları kabul 
edilmiştir. Gerçi bu doğrudur ama, arsası yok, kredisi yok, parası yok, belediyeler 
bunlara on, onbeş gün mehil veriyor. Ne gideceği yer belli, ne oturacağı yer belli. 
Müddeti doluyor. Gidiyoruz belediyelerden rica ediyoruz. Müddeti uzattırıyoruz. 
Esnaf teşekküllerinden Konfederasyonumuza gelen mektuplardan anladığımıza 
göre bu her yerde tatbik edilmektedir. Bu esnafın şehir dışında inşa edilecek sitelere 
nakledilmesi doğrudur. Fakat esnafın arsası yok, kredisi yok parası yok. Sonra 
mevsimi değil. Belediyelerden mümkün oldukça müsadeler almaktayız. Belediyeler 
gerekli suhuleti göstermektedirler. Ancak son defa müsaade aldık. Bir daha gitmeye 
yüzümüz kalmadı. Ben Muhterem Vekilden istirham ederim. Bu sitelerin yapılması 
için gerekli yardımları esirgemesinler. Marangozlar sitesine 15 - 20 milyon lira sarf 
edilmiştir. Fakat üstü kapatılmamıştır. Yağan yağmur içine yağmaktadır. Bunların 5 
milyon lira kredi ihtiyaçları vardır. Bu hususta Ankara Valiliği kanalı ile ilgili yerlere 
müracaat yapılmıştır. Sayın Bakanımızdan ve inkılâp Hükümetimizden bu hususta 
da yardım rica edeceğim. Yapılan dükkânların tevziinde esnaf arkadaşlarımız 
maalesef mağdur olmaktadırlar. Haksızlık görmüşlerdir. Esnafın bir günahı yoktur. 
Haksızlık görmüş, esnafın kabahati yoktur, menedilmiş kredi verilmemiştir. 
Bundan dolayı işine gücüne bakan, çoluğunun çocuğunun nafakasını temin eden, 
perişan olan insanların bu hali ile, bu hareket kabili telif değildir. Kendilerinden 
rica ediyorum, arsaların ucuz verilmesini, gerekli sitelerin yapılması için bölge 
yatırım kredisinin verilmesi de esnafın derdinin giderilmesi, bu dertten kurtarılması 
şiddetle gerekmektedir. Şehircilik bakımından, memleket hizmetleri bakımından 
kredilerin açılması ve tevziatın yapılmasına müzahir olacağını cakanın huzurunuzda 
ifade etmesini rica ediyorum. 1957 Eylülünde Ankara’da bir sel felâketi oldu. Bu 
felâkete mâruz kalan esnaf ve vatandaşlarımıza, zamanın iktidarı, sakıt iktidar 1958 
Eylülünde mesken ve dükkâna kavuşacaksınız, kavuşmayan vatandaş kalmıyacak 
dedi. 1958 oldu, 1959 oldu, 1960 da.... Sonra da bildiğiniz oldu, (Gülüşmeler) Sonra 
da öyle kaldı gitti. 1960 da sorduk. Allah nasibetmedi, bu da kaldı gitti. Bu felâket 
karşısında Ankaralı hamiyet sahibi vatandaşlar 3 buçuk milyon lira para verdi. Bu 
toplanan para ile Yenimahalle’nin İvedik yolu üzerinde belediyece arsa istimlâk 
edilmeden, mütaahhitlere ihalesi yapıldı, 2 milyon lira ile verildi. 1,5 milyon lira 
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ile de malzeme alındı. Alınan bu malzemeler yollar üzerine bırakıldı. Yine bu sahte 
Vatan Cephesinin belediye âzalarının bâzıları tarafından malzemeleri götürülerek 
evlerinde kullandılar. Bu mevzuu sakıt iktidarın geçen seneki bütçesinin müzakeresi 
sırasında sordum, Meclis zabıtlarında aynen vardır. Cevabını alamadım. Bir fakir 
millet için hamiyet sahibi vatandaşların verdiği 3 buçuk milyon ile alınan malzeme 
ve ihale edilen inşaat ne safhadadır, kimler tarafından suiistimal edilmişse, bir 
kiremidi dahi alanların müsadere edilmesini rica ederim. Yine Karaoğlan’da yapılan 
istimlâkler dolayısiyle birçok vatandaşın dükkânları yıkıldı. Esnaf sokaklarda kaldı. 
Ekmeğinden işinden oldu. Tesisleri havaya gitti. Yapılan dükkânlar sahte Vatan 
Cephelilere verildi. Hakiki hak sahiplerine verilmedi. Bu haksızlığın düzeltilmesini 
inkılâp Hükümetimizin Sayın Bakanından rica ederim. Şimdi bir sualim var. Bunu 
eski Mecliste de sormuştum. Zabıtlara geçmiştir. Eski Adliye Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk denen adamın Maltepe’de kaçak yaptırdığı bir apartmanı vardır. Buna iskân 
raporu, verilmediği halde kaçak yaptırmıştır. Ben bunu Mecliste söylerken Hüseyin 
Avni balkondaydı, hemen kaçtı. Bu kaçak yapılan binanın iskân raporu halen 
alınmamıştır. Bunun cevabını Vekil Beyden isterim. Vekil Beyin bu işleri hassasiyetle 
yapacağına, takib edeceğine çok inanırım. Bu bina kanunsuz ve kaçak yapıldığı halde 
D. P. düşük iktidarı tarafından Devlet dairesi olarak çok yüksek fiyatla kiralanmış, 
halen kirası verilmekte midir, ve fazla verilen kiranın iadesi için Vekâletçe bir tedbir 
alınmış mıdır? Çok Sayın Vekilinizden izahat rica ederim. Muhterem arkadaşlarım; 
İstanbul’da, Tarlabaşı’nda, Şişli’de, Levent’te, Zeytinburnu’nda 250 bin vatandaş. 
Ankara’da, Altındağ’da, Saimekadın’da, Mamak’ta, 300 bin ve daha birçok yerlerde 
vatandaş gece kondu evlerde inim inim soğukta inlerken bunlara kredi vermek 
şöyle dursun, kışın ortasında sokağa atıp çoluk çocukları ile D. P. İktidarının perişan 
ettiği bu, vatan çocuklarının hakkını gasbederek kaçak binayı Devlete kiraya veren 
adamdan haksız aldığı paraları geri alıp bu gecekondulara bir çare bulunmasını rica 
ediyorum. 10 sene kahır, çekmiş vatandaş hakkı verilmelidir. Sayın Vekilin bu işleri 
liyakatle ele aldığını ve düzelterek vatandaş haklarını teslim edeceğine artık Avrupalı 
bir kafa ve metotlarla memleket işlerinin düzenleneceğine çok emin olarak hepinizi 
saygılarımla selâmlarım.” Dedi.

Konuşma ve eleştirilerin ardından İmar ve İskân Bakanı Rüştü Özal konuşma 
yapmak üzere kürsüye geldi, “ Muhterem arkadaşlarım, zannediyorum ki, bu 
saatlerde en makbul konuşma, en kısa konuşma olacaktır. Bakanlığın yeni kurulması 
dolayısiyle ve yeni işe başlamış olması hasebiyle konuşmak ihtiyacında bulunduğumu 
kabul buyurursunuz. Muhterem arkadaşlar, bu itizarımın kabul edileceği kanaati ile 
kısa maruzatta bulunmak arzusundayım. Mühim olan, mesuliyetini yeni deruhde 
etmiş bulunduğum Bakanlığımızın görevlendiği hizmetlerin mühim bir kısmının, 
insanlar kadar, insanların beslenme ihtiyacı kadar eski olması ve buna karşılık 
gelişen ihtiyaçlara göre modern mânasiyle ele alınmalarının da yeni, yepyeni 
olmasıdır. İşte bu yenilikler içindir ki, Bakanlık henüz kuruluşunu tamamlamadan, 
fonksiyonlarını tâyin ve hizmetlerine istikamet vermeden neticede müspet, faydalı 
bir şekilde mevcudiyetinin, hattâ varlığı ve kuruluşunun sebebini ortaya koymadan 
huzurunuzda bulunuyor, demekte hata olmaması gerektir. Mamafih, hatırda olması 
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icabeden husus, İmar ve İskân Bakanlığı hizmetlerinin rakamlarla ifade edilebilecek 
bariz vasfının inşa olmadığı, fakat daha ziyade araştıran, plânlıyan; kendi 
mevzularında düzenliyen, iskân ve mesken konularında sosyal hizmetleri gaalip olan 
bir kuruluş olarak mütalâa edilmesi, hizmetlerinin vasıtalı ve uzun vadeli olarak 
faydalı olacağı kabul edilmesi lüzumudur. Yani karşılığı uzun sürelerden sonra  
faydalar sağlıyacak bir masraf mecburiyeti vardır. Ve bu böyle devam edecektir. 
Malûmlarıdır ki, bugün malzeme, tecrübe ve araştırmalar, sosyal mesken inşası, 
şehircilik, bölge plânlamaları gibi düzenleyici hizmetler bütün milletlerin 
hükümetlerinin siyasetlerinde büyük yer işgal etmektedir. Hal bu iken Bakanlığın 
kuruluşunun gayelerinden uzak bâzı sözde imar hareketlerinin finansmanı partizan 
bir görüşle basit ve sakat işler yapılmış ve bunun neticesi olarak Bakanlığımız hizmet 
bilançosu tatminkâr olamamıştır. Benden evvelki Vekil arkadaşlarımın ifadesi ile 
hizmetler mihverine konulamamıştır. Bütçe Komisyonu Başkan ve üyelerinin 
vukufları ve bütün kıymetli arkadaşlarımızın temennileri Bakanlığımız çalışmalarında 
rehberimiz olacaktır. Bütçe Komisyonunun Bakanlığımıza karşı büyük bir 
müsamahası mevcuttur. Bunu şükranla arz ederim. Bunun için ve bütün tenkid ve 
temenniler için şahsım ve mesai arkadaşlarım adına huzurunuzda teşekkürü borç 
bilirim. Hizmetler gelecek günlerde daha büyük muvaffakiyetlere ulaşacaktır. Fakat, 
burada ihtiyaten işarat edimesi lâzım olan bir cihet, belki bu yıl tatbikatında dahi bir 
bütçe operasyonuna lüzum hâsıl olacaktır. Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığımız 
fonksiyonlarını, hiçolmazsa tadaden arz etmeme izninizi istirham ederim.  
Bakanlığımız evvelâ kuruluş, kanunu ile şehir, köy ve kasabalara imar plânları 
yapmak hizmeti yanında bilhassa çok müdir bir çalışmayı icabettiren bölge plancılığı 
üzerinde durmakta ve bunu vazifelerinin başında saymaktadır. Bölge plancılığı 
konusunda memleketin iktisadî kalkınma programını zarurî ve kaçınılmaz olarak 
telâkki etmek mecburiyetinde olduğumuzu Bakanlık kabul etmektedir. Hızla şehir 
imar plânlarının yapılmakta olduğunu ifade edebilirim. Bunun için iktiza eden 
raporlar tamamen hazırlanmış olup yeni istikamette en verimli şekilde çalışıldığını 
söylemekle bölge plancılığımızı ifade etmek mümkündür. Haziran başlarında, örnek 
mahiyette olmak üzere Zonguldak bölge kalkınma plânının takdim eldilmiş olacağını 
söyliyebilirim. Bölge plancılık mevzuunda, İstanbul vilâyetinde olduğu gibi, şark 
vilâyetleri üzerinde de çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Bakanlığın diğer bir 
fonksiyonu da malzeme tecrübe ve araştırmalarıdır. Biraz sonra izah edeceğim 
mesken politikası, malzeme tecrübe ve araştırmalarına sahibolmakla hizmetin ifası 
istikametinde yol almış bulunuyor. Ancak memleketin muhtelif hizmetlerini 
geliştirebilmek ve her birisinden toplu bir istifadeyi sağlamak üzere bilhassa Türk 
Yapı Araştırma Enstitüsü gibi çok esaslı bir müessesesinin, kurulması lüzumuna, 
olan kanaatimizle bu tasarı tekemmül etmiş olarak Millî Birlik Komitesinin yapıcı 
ellerine tevdi edilmiş idi. Yeniden göz geçirilmek suretiyle kanuniyet kesb etmesi 
büyük bir hizmet olacaktır ve Kurucu Meclise nasib olmasını temenni etmekteyiz. 
Çünkü yapı mefhumunun, tahakkukunu, böylece enstitünün vücuduna bağlamakta 
isabet olur kanaatindeyim. Mesken işlerimiz muhterem arkadaşlar, mesken işleri 
denildiği zaman, burada hararetle  konuşan arkadaşlarımıza da bir cevap mahiyetinde 
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arz etmiş olmak için, evvelâ köylerden şehirlere niçin nüfus geldiğine, sadece işaret 
etmekle iktifa edeceğim. Köylerden şehirlere akın şu sebeplerden olmaktadır. Köy 
ve şehir arasındaki sosyal farklar, endüstrinin büyük şehirlerde toplanması. Toprak 
mülkiyetindeki ve dağılışındaki aksaklıklar. Ziraatin kâfi bir gelir sağlamaması ve 
ziraatin makinalaşması, münakale imkânlarının artması, şehirlerde köylerden daha 
fazla barınma imkânının bulunuşu. Şehir nizamını koruyan kesin hükümlerin 
bulunmaması. Bu hâdiseyi ileri memleketler de halen yaşamaktadır, demekte hata 
yoktur. Böyle heybetli bir hâdiseyi önlemek için söz vermek mümkün değildir. Ama 
tedbirleri üzerinde çalışmak ve bu akımı hafifletmenin çareleri üzerinde durmak 
mümkün olabilir. Gecekondunun, endüstrinin şehrin içine girmesini önlemek; köy 
ve kasabalarımızı mümkün mertebe kalkındırmak; sanayiyi memleketin muhtelif 
bölgelerine dağıtmak; köylünün topraklandırılmasını halletmek gibi hususlarda elde 
edilen neticeler hakkında malûmat arz etmemize maalesef vakit müsait değildir. 
Bakanlığımızca mesken hizmetleri konusunda yapılan işlere kısaca şu ilâveyi de 
yapmak mümkündür Mesken meselesi; sosyal, iktisadî, malî, teknik cepheler arz 
eden oldukça geniş bir mesele halinde karşınızda bulundukça bunu asrımızın bu 
zamanında artık bir fert meselesi olarak telâkki etmek mümkün değildir. Bu bakımdan 
Komitenin uyandırıcı irşatları ve bir âmme faktörü vasfını iktisabetmesi, Devletin 
eline geçmesi iktiza ettiği anlaşılmış bulunuyor. Bu esaslar dairesinde hazırlanmış 
olan bir Mesken Kanunu ile, kuvvetle ümidediyor ve söylüyorum ki, memleketin 
mesken mevzuu hal yoluna girecektir. Yine söyleyebilirim ki, Mesken kanunu 
tasarısı yapıcı ellerde ikmal ve itmam edildikten sonra memleketin büyük ihtiyacına 
cevap verecek bir mahiyet alacaktır. Bu husustaki çalışmalarımız son safhaya 
gelmiştir denebilir. Muhterem arkadaşlarım, bakanlığımızın diğer hizmetleri 
meyanında tabiat âfetlerinden zarar görenlerin meskene kavuşturulması ve 
kendilerine yardım yapılması mevzuunda bilhassa sosyal karakterli ve hakikaten 
üzerinde çok durulması iktiza eden mevzular da bulunmaktadır. İskân Kanunundan 
başka hususî kanunların vermiş olduğu iskâna mütaallik vazifeler de İmar ve İskân 
Bakanlığınca yapılmaktadır. Bakanlığın bünyesinde telâkki edilmesi iktiza eden 
Emlâk Kredi Bankası, bilhassa kuruluş maksadı itibariyle ucuz ve seri mesken 
yapma gayesine ve Türkiye de yapı ile alâkalı sanayii teşvik etmek ve kredi sağlamak 
gayesine matuf bulunmaktadır. İller Bankası ise, Sait Naci Beyefendinin ifade 
buyurdukları şekilde, çok güzel bir maksatla köylerimizin, kasabalarımızın imar 
işlerini, âmme işlerini yapmak gayesiyle kurulmuş ve finansman sağlıyan bir 
müessesedir. Şimdi muhterem arkadaşlarım, çok hazırlıklı olmadığım için çok kısa 
ifade edemediğim mâruzâtımı, arkadaşlarımın suallerine temas etmek suretiyle, 
bitirmeye gayret edeceğim. Sait Naci Beyefendinin İller Bankası mevzuundaki 
finansman sıkıntımıza işaret etmemi şükranla karşılarım. Hükümetimizin imkânlarını 
zorlamak suretiyle vermiş olduğu tahsisat karşısında biz bakanlık olarak ancak 
bankanın kendi menabilerinden faydalanmak suretiyle âzemi istifadeye müteveccih 
bulunuyoruz. Bunu takdir edeceğinizi ümidetmekteyim. Terk edilen ve tehir edilen 
işlerin hakikaten daha zararlı bir hale gelmemesi ve mümkün olduğu nispette 
istifadeli hale getirilmesi için bu sene bankanın iş programında 35 milyon lira tefrik 
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edilmiş bulunmaktadır. Bu para ne kadar artabilirse bu müesseseler o derece hizmete 
yaklaşır. Ve istifadeli olmaları mümkün olur. Pek tabiî ki, bu şayanı arzu bir şeydir. 
Sait Beyin ifade ettiği şekilde konsolidasyon şekli ile bu sene ödeme mecburiyetinde 
olduğumuz taksitlerin ve faizlerin yekûnu 43 milyon liradır. Eğer bu hususta 
yapıcılığını ispat eden Sayın Maliye Bakanımız bir formül bulursa buna müteşekkir 
oluruz. Lâyık olmak için her kuruşunu dikkatle sarf ederek bunları memleket 
hizmetine arz ederiz. Bu mevzuda rakamlar ifade etmek için İller Bankasının 
yapmaya matuf para durumunu ifade edeyim. Devamına karar verilen su, elektrik 
işlerine 1961 senesinde sarf edilecek para miktarı 59 milyon 749 bin 398 liradır. Bu 
paralar bankanın 1961 yılı gelirleriyle karşılanacaktır. Tehir ve terk edilen işler : Arz 
ettiğim işler için bütçesine 35 milyon lira konmuştur. Gümrüklerde bulunan 
malzemenin; korunması, nakli, montajı ve bir kısmının faydalı hale getirilmesi temin 
edilecektir. Esas itibariyle bankanın 325 sayılı kararnameye bağlı talimatname 
muvacehesinde işlerin rasyonel bir şekilde ayarlanması için, iki aydan beri 
hazırlandığını bildiğimiz bir kararname beklenmektedir. Bu kararname ile bakanlığa 
verilecek salâhiyet dairesinde bu işleri iyi bir hale getireceğimizi çekinmeden ifade 
edebilirim. Sait Beyefendinin ifade ettikleri gibi bu seneki programımıza göre, 63 
milyon liralık İller Bankası açığının, bir miktar indirilebileceğini ve işleri aksatmadan 
faydalı bir şekle getirilebileceğini de söylemek mümkündür. Rauf Bayındır 
arkadaşımızın, işlerde partizanca zihniyetin ayıklanması hususundaki irşat ve 
işaretlerini teşekkürle karşılarım. Uhdemize verilmiş olan vazifenin bihakkın 
yapılabilmesinin icaplarını yerine getireceğimiz tabiîdir. Arkadaşlarımın müsterih 
olmalarını istirham ederim. Toprak reformu mevzuuna gelince : Bugün ferdin 
mülkiyet haklarının henüz Anayasamızla yeniden ele alındığı bir devrede katî bir 
esasa bağlamanın mümkün bulunmıyacağını zannederim. Bu mevzuda biz iyi bir 
iskân politikasının nasıl olabileceği esasları üzerinde durmakta ve çalışmaktayız. 
Mesaimizin bu hudut ötesine götürülmesinin istenmiyeceğini ümidetmekteyim. 
Bunu başa gelmiş bir felâket karşısında alelacele alınmış bir tedbir olmaktan 
çıkartmak elbette ki, Bakanlığın vazifesidir. İskân ve toprak reformu içinde, hattâ 
onun ötesine giderek bir ziraî reform üzerinde ve hattâ onun da ötesine giderek 
memleketin iktisadî kalkınma programı içinde mütalâa etmek zaruridir. İskânı sadece 
bir toprak verme hâdisesinden ibaret telâkki etmeye imkân yoktur. Çiftçiyi 
topraklandırırken, ona tesis kredisini vermek, işletme kredisini vermek zarureti 
vardır. Hattâ bu kadar da değildir, muhterem arkadaşlarım, istihsal ettiğini pazarlama 
kolaylığını göstermek, satışını temin etmek için iskân politikası, bir toprak 
reformunun icaplarından olması iktiza eder. İhsan Kabadayı arkadaşımızın her 
zamanki gibi heyecanlı olarak ifade ettikleri, Mesken Kanununun bir parçası olarak 
telâkki ettiğimiz gayrisıhhî, gayrikanunî olarak yapılmış gecekonduların ıslahı 
elbette ki, vekâletimizin başlıca mevzularındandır. Bir fikir arz edebilmek için 
söyliyeyim. Bugün gecekondu olarak tesbit edilen bina sayısı 200 binin üzerinde 
olduğu ve her sene bu miktarın 34 bin civarında arttığını ve nüfus artışıyle, ihtiyaçlara 
göre ilerdeki senelerde, başı boş bırakıldığı takdirde, daha da artmasının muhtemel 
bulunduğunu ifade etmek isterim ve yine takdirlerinize arz etmek isterim. Sebeplerini 
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biraz evvel izah ettiğim gecekondu hâdisesini her hangi bir lâfla, tedbirle halletmek 
gayrikabildir. Evvelce arz ettiğim Mesken Kanunu tasarısı içerisinde önemle yer 
vermiş olduğumuz bu meseleyi bir vekâlet olarak halle bağlamış olduğumuz 
sanısındayız. Burada bu kanunun kabul edilmiş olması halinde, gecekonduların her 
sene ıslahı ve takviyesi gibi bir mevzu karşımıza net olarak çıkacak ve gereği 
üzerinde durulmuş olacaktır. Muhterem arkadaşlarım, başka memleketlerden örnek 
alınıp alınmamış olduğu hususundaki işaretleri de bakanlık memnuniyetle telâkki 
eder. Çünkü her meselede olduğu gibi, bakanlığımız bilhassa ucuz mesken 
mevzuunda bütün dünyaya açık olmak üzere, hem fikir, hem de malzeme ricasında 
bulunmuş olup teklifler almaktadır.  Bu tekliflerin neticesi önümüzdeki ay sonunda 
ikmal edilmiş olacaktır. Bu tekliflere göre hazır mesken ithal etmek değil, fakat ucuz 
ve seri mesken yapmayı Türkiye’de tesis edebilmek üzere karara varmış ve harekete 
geçmenin başlangıç noktasına gelmiş bulunmaktayız. Toprak ve Kadastro işleri ve 
toprak tevzi işlerinin yapılması hususu kısmen bakanlığın kuruluşunda bahis mevzuu 
olmuştur. Yukarda da bir nebze arz ettim. Muhterem arkadaşlarım, bu bakanlığı 
kuranların bir kısmının kafası sadece mahdut bir imar hareketine müteveccih 
bulunuyordu. Halbuki kanun çok güzel bir şekilde tedvin edilmiş bulunmaktadır. 
Bakanlığa verilmiş olan vazifeler her memleketin üzerinde durması iktiza eden 
önemli, sosyal ve ekonomik mevzular halindedir. Bu bakanlığa bir kısım müesseseler 
kuruluşunda eklenmiştir. Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü bu bakanlığa kuruluş 
anında eklenmiştir. Tasarıda mevcudolmadığı halde, müzakereler sırasında bilhassa 
kadastro işlerinin Bakanlığımıza bağlanması ısrarla istenmiştir. Fakat temin 
edilmemiştir. Ben de 20 günlük mesaim esnasında; müşahede ettim ki, hafkikaten 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapmakta olduğu işlerle Toprak Tevzi 
Komisyonlarının yapmakta olduğu işler muayyen bir noktaya kadar hemen hemen 
birbirine intibak halindedir. Hattâ o derece intibak halindedir ki, Toprak Tevzi 
Komisyonları bir koordinasyon fikri ile, Tapu Kadastronun teknik Nizamnamesini, 
esas olarak almış, ona göre hareket etmiş bulunmaktadır. Ayrıldıkları nokada 
birleştirmeyi, hakikaten Vekâlet görüşü olarak yerinde bulmaktayım. Bu çok faydalı 
olacaktır. Bu hususta kıymetli Millî Birlik üyelerinin çalışmaları olmuştur. Bunu 
ilerletmek ve bir neticeye götürmek vazifemiz olmalıdır. Hasan Tez arkadaşımızın 
çok samimî ve samimî olduğu kadar heyecanlı ve tesirli ikazlarını şu şekilde 
cevaplandırabilmek mümkündür. Belediyelerin yaptırmış oldukları imar plânına 
göre lüzum ve zaruret halinde, şehrin biraz kenarında bulunması iktiza eden sanayiin 
şehir kenarına çıkarılması istenmektedir. Bu bir sanat erbabını bir zümreyi anormal 
şartlar içerisinde kısa bir zamanda, yer ve mekân gösterilmeden atılacakları şeklinde 
telâkki etmeye imkân yoktur. Bunun böyle yapılmamış olduğunu kabul etmek daha 
doğru olur. Yapılmış olan hareketler varsa salâhiyetimiz nispetinde alâka göstermek 
ve çarelerini aramak elbette vazifemizdir. Muhterem arkadaşlarım; seylâpzedeler 
için ihtiyaçları olan meskenler yapılmış bulunmaktadır. 72 mesken tamamen hazırdır. 
Bunların biran evvel yerleştirilmeleri, Güven Mahallesinin son günlerde gazete 
sütunlarına intikal eden dertlerinin kısmen devasını teşkil edecektir. Bu evlerin 
hemen sahiplerine teslim edilmesi maalesef belediye ile olan bir hukuki anlaşmanın 
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eksikliğindendir. Bu zannederim ki, kısa zamanda ikmal edilecek ve buna müstahak 
olan seylâpzedeler meskenlerine kavuşmuş olacaktır. Boşalan yerlere hak sahibi 
göçmenler yerleşmiş ve yerlerini almış olacaklardır. Muhterem arkadaşlarım; 
hakikaten konuşmak ihtiyacında idim. Ve yine hakikaten çok hazırlanmadım, en kısa 
bir şekilde cevaplandırmak imkânı mevcut değildir. Bunu mazur görmenizi istirham 
ederim. Çalışmanın çözümü bendenize mesuliyet vermiş olan kimselere söyledim; 
çalışmak elimizdedir, çalışacağız. Ancak muvaffak olabilmek için Allahın ve sizlerin 
yardımına muhtacız. Bu husustaki ikaz ve irşatlarınızla Bakanlığımız gelecek 
senelerde memlekete ve size lâyık hizmetler getirecektir. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım.” Sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Ardından İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinin bölümlerini okunmasına geçildi.  
Birinci kısım - Ödenek ve benzeri özlük haklar 101 Bakan ödeneği 12 000 - 18 - B. 
201 202 203 204 206 207 209 210 301 302 303 304 305 306 307 308 309 403 422 
451 452 453 458 476 501 502 26.2 lira 347 602 901 000 169 801 218 000 İkinci 
kısım - Personel giderleri I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Ücretler Geçici hizmetliler 
ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Başka 
haklar 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi 
dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34. 38 ve 39 uncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 209 995 Temsil tahsisatı 4 
200 30 500 1 500 .1961 B. Lira Üçüncü kısım - Yönetim giderleri Merkez daireleri 
yönetim giderleri Vilâyetler büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf 
ve telefon ücret ve giderleri Kira bedeli Giyecekler Harcırahlar 4598 sayılı Kanun 
gereğince ödenecek tedavi giderleri ve harcırahları Taşıt giderleri 275 000 85 000 
30 000 78 000 1 036 000 25 000 255 000 10 000 39 000 Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri Temsil tahsisatı Teknik araştırma giderleri Yayın giderleri Staj giderleri 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler Fuar ve sergi giderleri Kurs ve 
seminerler Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları (1058-1959) 
10 000 .1 085 000 35 000 20 000 20 000 25 000 40 000 1 1 653 656 20 000 90 000 741 
Altıncı kısım - Yardımlar İmar ve İskân Bakanlığı Memur ve Müstahdemleri Tutum 
ve Muavenet Sandığına (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardımda 
kullanılmak üzere) Türk Standartlar Enstitüsüne yardım II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri Islaha muhtaç ve tasfiyesi gereken mesken topluluklarının yerine 
yapılacak meskenlerin inşa masrafları (Sarf şekli İcra Vekilleri Heyetince belirtilmek 
suretiyle Emlâk ve Kredi Bankasına verilir) Satınalınacak makina, alet, optik aletler 
ve teknik malzeme ve teçhizat Umumî hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak 
tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 7269 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince 
fona yatırılacak paralar 35 000 000. 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığının okunan bölümleri ile bütçesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 755 756 
102 000 Toprak ve İskân İşleri Genel bütçesinin bölümlerini okuyoruz. B. İkinci 
kısım - Personel giderleri I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Ücretler Geçici hizmetliler 
ücreti 201 202 203 Müdürlüğü Lira 8 513 000 5 637 000 142 600 II - Başka haklar 
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206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar yereğince yapılacak zam ve yardımlar 293 000 
— 519 — 207 209 26.2 Lira 301 302 303 304 305 306 307 308 309 Ecnebi dil 
bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 
6434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) f ıkrasiyle 34, 38 ve 39 uncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Merkez daireleri yönetim 
giderleri Vilâyetler büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve giderleri Kira bedeli Giyecekler Harcırahlar 4598 sayılı ödenecek tedavi 
harcırahları Taşıt giderleri Kanun gereğince masrafları ve Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 403 Temsil giderleri 405 Hayvan yem bedeli 414 Taşıma giderleri 417 
4784 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin gerektirdiği eşya ve giyecekler 425 fekân 
işleri giderleri 426 6829 sayılı Kanunun icabeti giderler 427 Toprak Bayramının 
gerektirdiği giderler 429 5613 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (P) fıkrasının 2 
921 898 70 000 442 000 60 000 184 000 670 000 19 000 2 870 001 30 000 862 000 
5 000 0 55 000 150 000 4 850 000 4 500 000 1 000 12 000 350 000 2 000 150 000 
500 69 000 İ96İ bendi gereğince araziyi açma giderleri 300 000 451 Yayın giderleri 
5 000 452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
harcırahlariyle her çeşit giderleri 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği 
masraflar 457 İç kongreler ve teknik toplantılar genel giderleri 476 Kurs giderleri 
Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları Altıncı kısım 
- Yardımlar 653 Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü memur ve müstahdemleri 
Para Biriktirme ve Yardım Sandığına (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine 
yardımda bulunulmak üzere) 27 000 Yatırımlar Satınalma, yapı, tesis ve sermaye 
tahsisleri 731 İstimlâkler 1 000 001 751 Satınalınacak makina, alet ve malzeme 1 
100 000 771 Özel fon 1 135 000.

 BAŞKAN —İmar ve İskân Bakanlığı ve  Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesini oylamaya sunuldu ve kabul edildi.

15- SANAYİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ79

Sanayi Bakanlığı ve Petrol Dairesi Başkanlığı 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
görüşülmesine başlandı. Bütçe hakkında ilk sözü Kurucu Meclis üyesi Feyyaz 
Köksal aldı, “Sayın arkadaşlarım; sözlerime Ereğli’de kurulacak ikinci Demir ve 
Çelik Sanayiinin memleketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle 
başlıyacağım. Yeni bir zihniyetle, memleketimiz için yeni bir sermaye teşekkülü 
sistemiyle kurulacak olan bu müessesenin her hususta inşâsı, tesisi ve işletmesinde 
de yenilik getirmesini, örnek müessese halinde kalması için ilgililerin müteyakkız 
bulunmasını rica edeceğim. Müessese, Azot Sanayii gibi astronomik rakamlar 
şeklinde, pahalıya mal olmamalıdır. Müessesenin kuruluşu bile Türk teknisiyenine ve 
işçisine bir şeyler öğretmelidir. Şu andan itibaren müessesenin irtibarını zedeleyici, 
müessese leh ve aleyhinde her söze kulak kabartmalı ve cevabını bir politikacı 
değil, bir teknisiyen olarak vermelidir. Zira tesis, politikacının elinden tekniğe 
devredilmiştir. Olsa olsa tekniğin idaresi mevzuubahistir. Şu anda fabrikanın demir 
cevherinin nereden ve ne şekilde temin edileceğini öğrenmek istiyorum. Cevher 

79 T. C. KURUCU MECLİS TUTANAK DERGİSİ ,Sekizinci Birleşim (27.2.1961) s.533-549.
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mevcut değilse MTA ve Maden Dairesinin acele bu husus için organize edilmesi 
düşünülmekte midir? Sayın arkadaşlarım; son nüfus sayımımızın muhtelif meslek 
gruplarına bir bakacak olursak ziraatle uğraşanların miktarının % 42 ve hiçbir işle 
uğraşmıyanların (mesleksizlerin) nispetinin de % 25 olduğunu tesbit ederiz. % 25 
ile % 42 nin toplamı % 67 eder. Diğer rakamların da verimsiz çalışanlarını nazarı 
itibara alırsak, çalışmıyanların ve az verimli iş yapanların çalışanlardan daha çok 
ve yüzde seksene yakın verimsiz bir kütlenin mevcudolduğunu gayet sarih olarak 
tesbit etmiş oluruz. Esasen milletlerarası birimle ifade edilen, fert başına isabet eden 
randıman ve prodüktiviteye de bakarsak; bu birim Amerika’da 1 186 iken, İngiltere 
588 dir. Türkiyemiz de ise 127 dir. Sayın arkadaşlarım, nüfusumuzun verimini 
artırmak için ziraî makinalaşmamızla birlikte kuvvetli bir sanayileşme hareketine 
girişmemiz gerekmektedir. Modern Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap verecek ihracat 
potansiyelimizi artıran ve prodükdivitesi olan bir sanayinin kurulmasına çalışmamız 
gerekmektedir. Biz kanunları yapmışız, bakanlığı ve teşkilâtını kurmuşuz. Belki 
yabancı mütehassısların da direktifleriyle kanun ve nizamnamelerimizi hazırlamışız. 
Buraya kadar her şey tamamdır. Fakat ondan sonra yazılıyı, kitabı, ana kitabı, kanunu 
bir kenara atıyoruz. Unutuyoruz. Sonradan problemlerimizi zekâ oyunu ve Şark 
kurnazlığı ile halle uğraşıyoruz. Ve neticede de halledemiyoruz.  Cahit Zamangil 
arkadaşımız da dün, Avrupa’dan uzman getiriyoruz fakat Avrupalı gibi  çalışmıyoruz, 
buyurdular. Ben bunu şöyle söyliyeceğim. Bir Garplı gibi çalışmıyoruz. Şark ve Garp 
birer coğrafî deyim olmaktan çıkmışlardır. Garplı gibi çalışmak mecburiyetindeyiz. 
Doğru. Kanunlarımızın çoğu Avrupa kanunlarının tercümesidir ve hattâ benzeridir. 
Fakat tatbikatı Şarkkâridir. Şimdi Sanayi Bakanlığı kuruluş Kanununu okuyorum. 
Arkadaşlar, Sanayi Dairesi Reisliği memleket sanayiinin sicilini tutar ve umumî 
envanterini yapar. Sayın arkadaşlar, bu düne kadar yanlış yolda kullanılmıştır; hattâ 
yanlış rakamlar icadetmek için kullanılmıştır. Dünü tesbit etmekteki maksadım 
istikbale muzaf çalışmaya başlamayı tesbit içindir. İstikbalde olsun bu kanunun 
şartlarını tatbik etmekle mükellefiz. Kanun gayet güzel yazılmış ve içinde aradığımız 
bütün hususları toplamıştır. Sayın Sanayi Bakanı arkadaşım, bu kanun hükümlerini 
yerine getirebilecek kabiliyet ve durumdadır. Yakında hepimiz yolcuyuz arkadaşlar. 
Burada fazla durmıyacağız. Yalnız muayyen bir yerde durduğumuz müddetçe 
işleri organize etmekle de mükellefiz. Neler yapılmamışsa, yapılmıyanlar niçin 
yapılmamıştır, ne şekilde yapılmamıştır, neler suiistimale uğramıştır? Bunları tesbit 
ederek ve bu tesbitten de korkmıyarak işe başlamamız dış perdeyi yırtarak hakikate 
nüfuz etmemiz lâzımdır. Yoksa, korku ile, aman orası kalsın, onunla uğraşmıyalım, 
şimdilik uğraşmayalım diyerek hiçbir işi yapamayız. Vazifemizi yapmamış oluruz. 
Okumaya devam ediyorum, aynı kanunda; Bakanlık resmî ve hususî sektörler ele 
alınarak ihtiyaçların priyoritesini tesbit eder deniyor.  Priyorite, bunu burada çok 
kullandık. Ama hiçbir zaman tatbik edilmemiştir. Hususî ve resmî teşebbüs 10 
sene zarfında kendi kendine bırakılmıştır. Priyorite de hiçbir şey yapılmamıştır. 
Burada yazıyor, açıp baksalardı, buraya eğilselerdi, bu memleketi biraz sevselerdi 
meselelerimiz halledilirdi, arkadaşlar. Bunlar da, sıranın tahakkuku lüzumu, işlerin 
plân, proje ve rantabl etüdlerini hazırlıyarak sermayenin teşebbüs sahasına intikali 
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için gerekli tedbirleri almak, vatandaşla bakanlık, sanayi müesseseleri ve işletmeler 
arasında irtibatı, münasebeti tesis etmek, sermayenin sanayide yatmasını sağlamak 
kanunen bakanlığın, bakanın vazifesidir. Şu hususta kısaca maruzatta bulunacağım. 
Son vergi kanunları çıkarken acaba Maliye Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ile müşterek 
bir çalışma yapmış mıdır? Kanunen şu âmir hükmü sermayenin sanayide kalması 
hususu Sanayi Bakanlığına sorulmuş mudur? Yeni yaptığımız vergi kanunlariyle 
teşekküllerin serbest teşebbüsün katlanacağı haksızlık ve bunun tesiri sanayi 
Bakanından sorulmuş mudur? Bu husus gayet mühimdir. Müşterek çalışma 
neticesinde her şeyi elde etmek kabiliyetindeyiz. Her şeyimiz mevcuttur. Sanayi 
Bakanlığı, sanayi müesseselerine maksatlarına uygun teknik bilgiyi verirken, hususî 
teşebbüsün rantabl ve standart  norm esaslarını tesbit eder ve bunları kontrol eder. 
Şunu da huzurunuzda ifade etmek mecburiyetindeyim. Standardizasyon mevzuu 
şu kısa zamanda ele alınmış ve esaslı bir şekilde halledilmiş ve mesele hal yoluna 
girmiştir. Bunu da Millî Birlik Hükümetinin büyük bir muvaffakiyeti olarak 
huzurunuzda arz etmek mecburiyetindeyim. İstikbal hepimizin önünde açıktır. 
Meselelerimize el atmış bulunuyoruz yalnız normal olalım.” Dedi.

Ardından Kurucu Meclis üyesi Hasan Tez söz aldı; “ Muhterem arkadaşlar, 
1961 yılı bütçesi münasebetiyle yüksek huzurlarınızı temsilcisi olduğum esnaf 
teşekküllerinin 10 seneden beri çekmekte olduğu ıstırapları bütün teferruatiyle 
belirtmekte fayda mülâhaza ettiğim için işgal etmiş bulunuyorum. Bundan dolayı 
affınızı istirham ederim. On seneden beri Sanayi Bakanlığına bu şekilde ciddî iş 
gören bir bakan gelmemiştir. Eski bakanlara sanayiimizin kalkınması hususunda 
birçok taleplerimiz olmuşsa da maalesef iş ciddîye alınmamış, eski bakanlar on 
sene kelime oyunları ile sanatkârımızı idareye ve milleti aldatmaya, çalışmışlar, 
esnaf ve sanatkârın ihtiyaçları karşılanmamıştır. Yeni Sanayi Vekilimiz ise, esnaf ve 
sanatkârımızın talep ve ihtiyaçları kendisine yaptığımız şifahî ve tahrirî müracaatı 
lerimizi nazara almakta ve yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Binaenaleyh Sayın 
Sanayi Vekilimiz esnaf ve sanatkârlarımızı ve sanayiimizi kelime oyunları ile 
değil, işi bütçenin imkânı ile, ciddiyetle ele almakta bize büyük sempati göstermek 
suretiyle daima güler yüzle karşılamaktadır, 27 Mayıs inkılâbiyle beraber Millî 
Birlik Hükümetinin bu sahada ittihaz etmiş olduğu kararlar bizleri sonsuz sevinçlere 
garketmektedir. Evvelce sakıt iktidarın sahte vatan cepheleri açmak suretiyle esnafa, 
vatan  cephesine girmediği takdirde kredisinin kesileceğini; dükkânının kapanacağını 
ve tevziden kendisine lüzumlu olan malların verilmiyeceğini söylerlerdi. Çok 
şükür Millî Birlik Hükümeti bu kötü duruma son verdi. Muhterem arkadaşlarım, 
esnafın yetiştiği küçük sanat kollarını kalkındırmak lâzımdır. Bugün bu sanat kolları 
âtıl bir vaziyette bulunmaktadır. Bunları harekete geçirmek zorundayız. Bunları 
kalkındırmakla memleketin istihsal gücüne büyük bir yardım yapmış olacağız. 
Ayrıca küçük sanatkârlarımızın kredilerinin asgari % 6 dan faydalanmasının temin 
olunmasını bilhassa genç Bakanımızdan rica ederim. Küçük sanat erbabımız büyük 
sanayiin kurulmasının öncüleridir. Onlar evvelâ küçükten başlar, inkişaf ede ede 
büyük sanayici olurlar. Eğer bugün, büyük sanayi memleketimizde inkişaf etmemişse 
bu, sakıtların küçük sanatkârları ve esnafı kalkındırmamak isteğinden ileri gelmiştir. 
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Muhterem Kurucu Meclisin yepyeni bir Türkiye’yi meydana getirme gayreti içinde 
iken bu hizmetin de unutulmamasını ve esnafa imkânlar verilmesini hassaten rica 
ederim. Sanayici kredisinden mutlaka küçük esnaf ve sanatkâr da istifade etmelidir 
ve hakkıdır. Muhterem arkadaşlar, bütün medenî memleketlerde sanayi bu suretle 
inkişaf etmiştir. Aziz arkadaşlarım, büyük sanayicilere tanınan iş sahası ve tesis 
kredisi imkânlarının, hiçolmazsa on seneden beri mağdur olmuş, sanatkârlara 
muayyen taksitlerle ödemek üzere meslek ve sanatlarının icrasına mahsus en son 
cihaz ve tesislerin aynı kredi şeklinde temini için yardımda bulunmasını Hükümetten 
rica ediyorum, ayrıca kasaba ve köylerimizde senenin büyük bir kısmı boş geçer. Bu 
boş zamanı değerlendirmek için mahalline en uygun gelecek küçük sanat öğrenimi 
için de kasaba ve köylere, el tezgâhları gönderilmesi işinin ele alınarak öğretici 
kurslar açılması lâzımdır. Esnafımızın mühim dertlerinden birisi olan bir hususa daha 
temas etmek istiyorum. O da şudur; biliyorsunuz, Maden Hurdacılığı Şirketi namı 
altında kurulmuş bir şirket vardır. Bu şirketle münasebeti olan ve bundan istifade 
etmiş bulunan Samet Ağaoğlu’nun Mecliste de kendisine söylediğimiz gibi Devletin 
bütün imkânlarını fabrikalariyle, şirketleriyle hususi idarehanesi gibi kullanmak 
suretiyle memleketin bütün hurda demirlerini Devletin tâyin etmiş olduğu resmî 
fiyatın çok altında almak suretiyle bunları Avrupa’ya ihracetmiştir. Bu suretle de 
Samet Ağaoğlu ve Vatan Cephesi mensupları zengin olmuşlardır.” Dedi.

Hasan Tez devamla, evet enişteleri, amucaları ve dayıları neleri yoktu kî. 
Kayınbiraderleri ve bacanaklarını zengin eden bakanlarla da muhalefet olarak 
Mecliste mücadele ettik, ikaz ettik Emin Bey, yola getiremedik. Sen de bizimle bu 
mücadelenin başında idin. Şanlı Türk Silâhlı Kuvvetleri Milleti bu feci durumdan 
kurtardı. Muhterem arkadaşlar, maden hurdacılığı mevzuunda büyük menfaatler 
sağlıyan Samet Ağaoğlu ve onun gayesinin tahakkuk etmesi için çalışan umum 
müdürlükte, halen iş başında bulunan memurlar varsa bu kötü zihniyeti bu kötü 
idarenin bir daha hortlamamasını temin için böyle kimselerin Sanayi Vekâletinden 
derhal uzaklaştırılması bu memlekete en büyük hizmet olacaktır. Arkadaşlar, Adnan 
Menderes çetesinin aldığı paralar Aydın’daki pamuk tarlasından gelmiyor. Bu para 
fakir Türk milletinindir. Saçı bitmemiş yetimin hakkını yediler. Mecliste büyük 
Devlet adamı Muhterem İsmet Paşa’nın ikazlarına kulak vermediler. Muhalefetin 
tahkikat taleplerini reddettiler. Hırsızlıklarını sakladılar. Şimdi Yüksek Adaletin 
huzurunda versinler hesaplarını. Bu kadar samimi ve Türk Ordusunun eski ve şerefli 
Komutanının bu arzusunu emir telâkki ettim. Konuşacak ve istiyecek hiçbir dileğim 
kalmadı. Biz bu kürsüden bu kadar rahat konuşamazdık. Vekile arz; edeceğim. Kok 
kömürü ve esnafın diğer meseleleri sual olarak soracağım. Huzur içinde kürsüden 
inerken Kurucu Meclisi saygı ile selâmlarım.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Otan Hüseyin söz aldı, “ Muhterem arkadaşlar, fikirlerimi 
kısaca arz edeceğim. Sanayi Bakanlığı bütçesinin yatırımlar bahsinde 401 inci sayfanın 
713 üncü bölümünde 31 milyon liralık bir yatırım vardır. Bu, Maden Tetkik Arama 
Enstitüsüne verilmek üzere konulmuştur. 1960 senesinde bulunmayan bu yatırımın 
neye matuf olduğunu bilmediğimden bunun istihsal ve ihracatı artıracak yere tahsis 
edilmesini temenni ederim. Bu münasebetle 10 yıllık sanayi sahasındaki aksaklığı 
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daha iyi görmüş, neticelerini yakînen bilmiş insan olarak arz edeyim ki yatırımların 
daha çok ihracatla, alâkalı olmaktan ziyade politik gayelerle yapılmış olduklarını 
arz edebilirim. Bunun içindir ki iktisadiyatımız bugünkü feci duruma gelmiştir. 
Meselâ şeker fabrikalarına yapılan yatırımlar ve bu sanayi kolunda takibedilen hatalı 
politika yüzünden bugün köylü de ıstırap çekiyor biz ele, Hükümet de ıstırap çekiyor. 
Bugün 448 milyonluk bir borcu verememekten mütevellit sıkıntı ve ıstırap içindeyiz. 
Çimento fabrikalarının kuruluşu her ne kadar döviz tasarrufuna yardım edecekse de, 
yine bu konuda da takibedilen hatalı politika sebebiyle sıkıntı çekilmektedir. Yine bu 
mevzularla ilgili olarak yabancı sermaye meselesine temas etmek istiyorum. Çeşitli 
tavizlerle yabancı sermayenin Türkiye’ye getirilmesi hususunda yapılmış her türlü 
faaliyetlere rağmen, teşvikkâr hareketlere rağmen ihracatımız ve istihsalimiz de 
pek mühim bir hareket meydana gelmemiştir. Dalma normalin altında bir seviyede 
kalmıştır. Yapılan çalışmalar yeraltı servetlerine doğru bir yönelme kaydetmemiş 
yalnız, istihlâk maddelerinin Türkiye’ye maledilmesi yolunda istihlâke doğru bir 
yönelme kaydedilmiştir. Bu da bir nevî Türkiye’ye sattığı maddelerden elde ettiği 
kazancını dolar olarak memleketten çıkarılması demektir. Türkiye’de ödenmiş 
sermayesi mukabili elde ettiği miktarın madde olarak çıkarılması yatırımlarımızın 
teşviki ve ihracatımızın artırılmasını mümkün kılacaktır. Şimdiye kadar bu konu 
üzerinde durulmadı. Fakat bundan sonra dolar ihracı yerine memleket mahsullerinin 
takas suretiyle de olsun, ihrafmı yeni Hükümetimizden beklemek hakkımızdır. Bu 
hususta tedbirler alındığını bilmekle de müftehir olacağız. Bu yeniden yabancı 
sermayenin memlekete gelmesini ve yeraltı servetlerinin kıymetlendirilmesini temin 
edecek yatırımlara yol açacaktır. Hükümetimiz bunlar hakkında huzurunuzda vaatte 
bulunursa memnun olurum. Biliyorsunuz bir ferrokrom tesisi vardır. Bunun doğrudan 
doğruya istihsal ve ihracı dolayısiyle döviz getirmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de 
bu tesis yapılırsa Orta - Doğu’ya karpit ihraç edecek ve bu yüzden karpit ithalâtımız 
azalmış olacaktır. Bugün bu tesislerin malzemesi gelmiş limanda beklemektedir. 
7 milyon tutarında olan Gümrük Resminin verilmemesinden mütevellit buna ait 
makinalar gümrüklerden çekilememiştir. Bu tesisler için ayrılacak 25 ilâ 30 milyon 
lira hem bu gelen malzemenin gümrüklerden çekilmesine yardım edecek ve hem de bu 
sene çalışmıya başlıyacaktır. Bu para bu sene temin edilir fabrika işletmeye açılırsa 34 
milyon civarında dolar sağlamış olacak buna muvazi olarak da ithalâta vereceğimiz 
dolarlardan bir, iki milyonu tasarruf edilmiş olacaktır. Aynı zamanda bu müessesenin 
kısa zamanda faaliyete geçmesini temin edecektir. Bu arada hemen şunu arz edeyim 
ki, bu tesis geleceğe matuf olarak bunun bir nüve olduğuna kaani bulunmaktayım. 
Bugüne kadar Türkiye konjonktüre tâbi olarak geniş ölçüdeki krom ihracı üzerinde 
bir değisiklik olmuştur. Türkiye senede 600 - 700 bin ton krom ihracederken bu 
miktar 200 bin tona inmiş bulunmaktadır. Buna sebep olarak da 1959 senesinde 
buğday takası dolayısiyle krom ihracına imkân bulunamamıştı. Yine bu mevzu ile 
ilgili olarak şunu arz etmek istiyorum. Ferro krom teslislerinin daha genişletilmesi 
lâzımdır. Bunun yanıbaşında plansız ve programsız olarak milyonlarca lira sarfiyle  
yapılan barajlardan enerji temin etmek suretiyle aynı zamanda memleketin büyük ve 
tabiî bir kaynağını da işletmeye imkân verecektir, aynı zamanda yeraltı madenlerini 
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işletmek ve halen tonunu 30 dolara zor ihraç edebildiğimiz kromlarımızı 400 dolarla 
ferrokrom halinde satabileceğiz. Bugün Yugoslavya bu yüzden kalkınmış, bizden 
40 baz üzerinden aldığı kromları ferrokrom haline getirip 400 dolarla Avrupa’ya 
satmıştır. Devrim Hükümetinin bu yene dikkatini çekmek isterim.” Dedi.

Ardından Kurucu Meclis üyesi Hüseyin Ulusoy söz alarak “ Dağınık ve dar 
topraklı bölgelerde âtıl bulunan büyük bir iş gücü vardır. Bu işgücünün gerçekleşmesi 
bizim sosyal dâvalarımızı halledebilir. Köylerdeki hırsızlık, katil vakaları gibi 
hâdiselerin anahtarı bundadır. Bu bakımdan Sayın Sanayi Bakanından istirhamı 
ediyorum. Hangi bölgelerde hangi el sanatının inkişafa müsait olduğu tetkik edilerek 
muhit halkının bu bakımdan aydınlatılmasını rica edeceğim. Buna muvazi olarak 
Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapılarak kız enstitülerine halıcılık, dokumacılık 
ve saire gibi aile sanatının konmasını yine Erkek Sanat enstitülerine muhitte kabili 
tatbik el sanatının yerleştirilmesini, köy gezici kurslarına el sanatı işlerinin de 
katılması suretiyle bu kursların takviye edilmesini temenni ederim. Sonra Halk 
Bankasının, muhitlerde el sanatını geliştirecek hale getirilmesini rica ederim. İkinci 
ricam, son senelerde yurdun muhtelif yerlerinde hususî sektör tarafından bâzı 
dokuma fabrikaları vücuda getirilmişti. Fakat bu tesislerin bünyeleri malûl olması 
sebebiyle bunların bir kısmı kapanmış büyük bir kısmı da sermaye kifayetsizliği 
sebebiyle âtıl bir duruma gelmiş bulunmaktadır. Bu durumun muhitte işsizliğe 
sebebolması bakımından üzerinde durulacak bir hâdisedir. Bu hususta Sayın Sanayi 
Vekilinden ricam, hususî sektöre aidolup da kapanmış olan müesseselerin tekrar 
faaliyete geçebilmeleri için nasıl bir ayarlama yapacaklardır. Bilhassa bu mevzuun 
tetkikini rica ediyorum.” Diyerek sözlerini tamamladı.

Kurucu Meclis üyesi İsmail İnan kürsüye geldi, “Muhterem arkadaşlarım, 
temas edeceğim hussularla fazla zamanınızı almış olmıyacağım. Memleketin 
kalkınabilmesi kuvvetli bir çalışmaya bağlı olduğunda bütün arkadaşlarımız ittifak 
ediyor. Bakanlığın Teşkilât Kanununda da mevcudolduğu gibi memleketin hususî 
ve resmî sektörüne ait bütün sanayiin imal ve istihsalinin envanterini yapmak 
mecburiyetindir. Şu demek oluyor. Bu memlekette imal edilen maddeler aynı zamanda 
hariçten getirilmemelidir. Bu bakımdan Sanayi Bakanlığının Ticaret Bakanlığla sıkı 
irtibat halinde olması lâzımdır ki, ithal edilen maddeler memleket sanayiine zarar 
verici ve onun istihsalini durdurucu mahiyette olmasın. Bundan evvel bu gibi hatalar 
yüzünden zaman, zaman yerli sanayi tesislerimiz atalete uğratılmıştır. Bilhassa sayın 
bakan arkadaşımız cam ve şişe fabrikası umum müdürü iken, bu neviden hâdiselerin 
içinde yaşamıştır. Bu fabrikanın imalât sahasına giren cam eşyanın mebzul miktarda 
ithal edilmesi yüzünden fabrikanın kapatılması mecburiyeti hâsıl olmuştu. İlgililerle  
yapılan temaslar neticesinde güçlükle bu tehlikenin önlenmesine imkân bulundu. 
Bunu arz etmekteki maksadım sınai müesseselerimizi iyi çalıştıramamak yüzünden 
meydana gelen zarar büyüktür. Bir de memleketimizde askerî iş yerleri vardır. 
Bunlara tam kapasite ile çalışamıyorlar. Bilhassa Gölcük’teki muazzam tesislerden 
çok daha istifadeli neticeler elde edilebilir ve piyasamıza yardımları dokunabilir. 
Bu tesisler piyasaya hitabetmek imkânını bulurlarsa çok verimli olur. Piyasadan 
niçin sipariş almasınlar. Talep sahibinin müessesenin teknik bürosu ile temas 



521

etmesi, sipariş vermesi, askerî imalâtın sırrını ihlâl eden bir cihet olarak sayılmamak 
lâzımgelir. (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. Yalnız çok kısa olarak bir ususu 
arz edeceğim. 23 sayılı Kanunla idare meclislerinin şekilleri değiştirildi. Fakat halâ 
bu kanunun ruhuna uygun olarak idare meclislerinin teşekkül etmemiş olması bir 
nevi gayrimesul kurullar tarafından bu müesseseler idare edilmektedir bu tatbikata 
son verilmesini rica eder, teşekkürlerimi sunarım.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Ömer Karahasan söz aldı, “Muhterem arkadaşlar, bugünkü 
konuşmamın başında; sosyal yardımlar mevzuuna temas edeceğim : Filhakika 
Havza’da da diğer teşekküllerin de olduğu gibi sosyal yardım vardır. Fakat bunun 
vasatî yevmiyeyi 22 liraya çıkaracak derecede değildir. Vakıa işletmenin kasasından 
bu para çıkıyor ama bundan bizatihi işçinin eline geçen miktar günde 150 kuruş iaşe 
bedeli ve verilen iş elbisesidir ümidederim ki, bunların ücretle ilâve edilecek miktarı 
yekûnu 399 kuruştur. Mütebaki sosyal bakım müdürlüklerinin fuzulî masraflarıdır. 
Randuman meselesi : Gazetede sayın bakanın (kazandır, kazan) prensibinin tatbikini 
istediğini okudum. Çok memnun oldum. Esasen çok çalışan çok kazanacaktır; ama 
madende bir işçi 700 kuruşla 5 000 kilo kömür teslim ediyor. Bu vapurun ambarına 
girinceye kadar randuman 350 kiloya düşerse bunun günahı işçinin değildir. Vekil 
Beyde de günah yoktur. Çünkü yenidir. Günahkârlar günahlarını çekeceklerdir. 
Çalışma ve Maliye Vekilleri diyagramlar ve endeksler çıkarılıyorlar ‘ama nereyle 
giderseniz okka 400 dirhemdir derler). Bugün maden havzasında asgarî ücret 600 
- 650 kuruştur. 40 bin işçiden 35 bini 6 - 10 lira arasında gündelik almaktadır. Bu 
gündelikle geçimin sağlanamıyacağı aşikârdır. 1. Sanayi Vekâletine bağlı İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin hepsi zarar ediyor ve bu zarardan dolayı Devlete borçları 
vardır. Bunların başında Zonguldak Kömür İşletmesi geliyor. 2. Aybaşlarında işçiye 
para ödemek için sağa sola avuç açmak mecburiyetinde kalıyor; aynı zamanda 
Hükümete yüz milyonlarca işletmenin borcu vardır. 3. Köylü vatandaşlardan 
alınan vergilerle  maden işletmesinin borcunu kapamaya işçi teşekkülleri olarak biz 
utanıyoruz. Ereğli Kömürleri İşletmesinin tedavisi  gayrikabü dedikleri hastalığa 
duçar olmasından şimdiki Sanayi Vekili sayın Şahap Koçatopçu’nun bir kusuru 
olmadığını kaydetmek isterim. Ancak tedavisi için çare aramasının  kendisi için bir 
vazife olduğunu arz etmek isterim. Maden işçisi iyi organize edildiği takdirde işletmeyi 
bu zarardan ve uçurumdan kurtarmak için sayın Vekille beraberdir. 6. İstihsalin 
seneden seneye düşmekte devam etmesi memleket iktisadiyatı için hoş karşılanacak 
işler değildir. İstihsalin düşmesi hakkında ileri sürülen sebepler mâkul ve mantıkî 
karşılamamasını sayın Vekil Beyden rica ediyorum. 7. Kazmacı radumanının 5 000 
kilodan vapurun ambarına girinceye kadar 350 kiloya düşen radumanın sebeplerinin 
iyice araştırılması lâzımdı. Araştırmanın mahallî elemanlardan değil, Yüksek 
Murakabe Heyetinden yapılması şayanı tavsiyedir. 8. İşletmede memur fazlalığı 
olmasına rağmen yine memurlara fazla mesai verilmesinin sebepleri araştırılmalıdır. 
9. Şahısların arasındaki geçimsizlik randumana tesir ettiği yolundaki haberleri de 
incelemek lâzımdır. 10. Teknik elemanların meslekin icabettirdiği şekilde iş taksimi 
yapılmalıdır. 11. Memurlara verilmekte olan evlerin tabak ve kaşığı hattâ yatağına 
ve varıncıya kadar verilen bütün mobilya ve mefruşat lüzumsuzdu; 12. Malzeme 



522

israfı çok fazladır. İyi kontrol edilmiyor. Teknik eleman kemiyet itibariyle fazla, 
keyfiyet itibariyle zayıftır. Yetiştirilebilmeleri için hiçbir teşebbüs yoktur. 13. Fuzuli 
masraflar çok fazladır ve kontrolsuzdur. 14. İşletmede iş organizasyonu, teşkilât ve 
çalışma esaslarını gösterir bir talimatname halen mevcut değildir. İşler âni ve geçici 
kararlarla veriliyor. Emir ve kararlar sık sık değiştiriliyor. Kararsızlıklar mevcuttur. 
15. İşletmenin varlığını hedef tutan sabit kıymetler sistemi bozuktur. 16. Teftiş ve 
kontrollerin her branştaki ehliyetli elemanlardan yapılması lâzımdır. 17. Havzada her 
branştaki iş âmirlerinin vazife ve salâhiyetlerinden dolayı doğacak mesuliyetlerden 
mutlak surette mesul tutulmaları lâzımdır. 18. Maden dairesinin tekrar Zonguldak’ta 
kurulmasında iş emniyeti bakımından çok faydası vardır. Pancar ekimi 59 Vilâyetin 
6 900 köyünde yapılmakta olup, bunlar zannedildiği gibi ayrı ve imtiyazlı bir köylü 
zümresi değildirler. Küçük çiftçidirler.  Ve hiçbir ,sene vasati ekinimleri 8.7 dönümü 
geçmemiştir. Yine İktisadî Devlet Teşekküllüne hububatını satan çiftçi parasını peşin 
aldığı halde pancar müstahsili mahsûlünün bedelini son senelerde alamamıştır. 1. — 
Şirket işletme ve ana sermayesinin kifayetle yükseltilmesini,  2. — Sanayi Vekâletinin 
diğer vekâletlerle daha sıkı bir iş birliği yapmasını ve Maliye Vekâletinin aldığı 
İstihlâk Vergisini tehir ederek çiftçi borçlarının ödenmesini, 3. — Pancar fiyatları 
son senelerin enflâsyonist para politikasına göre tesbit edilmiştir, fakat 27 Mayıstan 
sonra yapılan ile bu fiyat asgari hadde indirilmiştir. 19. Sipariş edilen malzeme ve 
makinalarm mümkün mertebe aynı tipten olması ekonomi bakımından çok faydalıdır. 
20. Maden havzasında bir kişi çalışıp da beş kişinin sırtından geçinme usulüne son 
verilmesi lâzımdır. 21. Bu ve buna benzer daha birçok aksaklıklar giderildiği takdirde 
işletme kâra geçecektir. Aksaklıkların giderilebilmesi için hiçbir engel de yoktur. 22. 
Prodüktüvite iş eğitimine çok ehemmiyet verilmesi lâzımgelirken ve makina bakım 
usulü çok lüzumlu iken bunlara önem verilmemektedir. Beni dinlemek lûtfunda 
bulunduğunuzdan dolayı cümlenizi saygiyle selâmlarım.” Dedi.

 Kurucu Meclis üyesi  Erel Ali söz alarak,  “ Sayın arkadaşlar, son 7 yıl 
zarfında her vesile ile şeker fabrikalarından bahsedilmiştir. Ne zaman radyomuzu 
açtıksa görülmiyen kalkınma edebiyatına misal olarak ekseriya şeker fabrikalarının 
açılması hem müstehlik hem de mustahsıl vatandaş üzerinde fena tesir yapmıştır. 
Sakıt idarenin sağlam malî politikaya dayanmayan idaresi, bu müesseseyi de 
müşkül duruma sokmuş ve bugün bütün vecibelerini yapamaz hale getirmiştir. 
Mevcut 4 fabrika ile ve yeni bir şirket olarak 1935 de kurulduğu zaman sermayesi 
22 milyon lira idi. 1993 den sonra 11 şeker ve 1 İspirto fabrikasını daha işletmeye 
açmıştır. Sermayesinin 17 milyonluk kısmı ile diğer teşekküllere iştirak etmiştir. 
Pancar kooperatiflerinden, yani çiftçiden temin ettiği krediler hariç umumiyetle 
aldığı kısa vadeli kredileri yatırımda kullanmıştır. Bugünkü borç, yekûnu, karşılığı 
olmakla beher 1,5 milyar liradır. Şeker fabrikaları aslında hem şirket olarak kâr 
eden hem de İstihsal Vergisi ödemelerinden dolayı Devlet için kârlı müessesedir. 
Fakat bu sermaye ve kanunî kâr hadleri ile kendisini iktisaden toparlamasına imkân 
yoktur. Bu sebepledir iki; karşılıklı mukaveleye bağlı olarak ektirilen pancarın 
bedeli büyük çapta ödenememiştir. Şeker satışları ile karşılanacağı ve peyderpey 
düşünülürse çok uzun sürer. Umumî fiyat  endeksleri sabit kaldıkça yeniden fiyat 
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tenziline gidilmemesini, 40 - 50 kuruşluk fiyat indirimi ile 1961 şeker istihlâkinin 
geçmiş senelere nazaran fazla olacağı ve bütçeye 35 milyon lira munzam gelir 
temin ederek kaydedilmektedir. Şeker istihlâkının ne kadar olacağını ve bu istihlâki 
temin ve karşılamak için ne gibi tedbirlerin alınacağının açıklanmasını rica ederim. 
Sözlerimi bitirirken şirketin kuruluşundaki dinamik havanın tezahürü olarak kısa bir 
müddet içince bütün yurt çapında iyi inkişaf gösteren şeker sanayiinin, zirai ve sınaî 
kalkınmamızda uhdesine düşecek bütün vazifeleri feragatle başaracağına candan 
inanıyorum. Yeter ki kötü politikanın tesirlerinden İktisadî Devlet Teşekküllerini 
kurtaralım. Başta Sanayi Vekilimiz olmak üzere o müesseselerde çalışan temiz ve 
idealist arkadaşlarımı huzurunuzda hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi  Coşar Ömer Sami söz aldı“ Muhterem arkadaşlarım. Geçen 
günler zarfında hemen hemen birbuçuk milyara yakın bir bütçeyi kabul ettiniz. Millî 
Eğitim bütçesiyle Millî Eğitimde bir kampanya açtınız, okuryazar adedini artıralım 
diye. Millî Eğitimi yürütmek istiyorsanız SEKA ve İzmit Kâğıt Fabrikasını da 
düşünmemiz icabeder. Türkiye’de nüfus, başına, düşen gazete kâğıdı miktarı 600 
gramdır. Komşumuz Yuunanistan’ da ise bu miktar bizden dört misli fazladır. Kitapda 
ise 900 gram, yine Yunanistan’da bizim 2,3 misli fazladır. Bunu halletmek üzere 
kâğıt dâvasının Hükümet dâvası olarak ele alınması İzmit Kâğıt Fabrikasının tevsi 
edilmesi ve kâğıt fiyatlarının ucuzlatılması lâzımdır. Son 10 sene içinde fazla hakaret 
gören nedir diye soranlara tereddütsüz olarak söyliyebilirim ki, kitaptır. Düşüklerin 
paralosu, okumasınlar idi. Arkadaşlar, bugünkü kitap fiyatları çok pahalıdır. Bu du 
rum kitap sayısına da tesir etmektedir. 27 Mayıs İnkılâbından sonra Millî Eğitim 
kampanyası artırılacaksa kâğıt meselesi üzerinde bilhassa durmamız işi Hükümet 
olarak ele alarak bir ayarlama yapmamız şarttır.” Dedi.

 Kurucu Meclis üyesi Erdem Sadi söz aldı,“ Son yüz yılın başından beri her nevi 
istihsal faaliyetlerinde müşterek bir unsur olarak en önemli yeri işgal etmiş bulunan 
elektrik enerjisinin gerek üretilmesi ve gerekse taşınıp dağıtılması problemleri, 
milletlerin üzerinde en çok durdukları hayatî dâvalardan biri haline gelmiş 
bulunmaktadır. Filhakika tekniğin ilerlemeleri sayesinde artık insan gücü ile 
yapılması maddeten kabil olmıyan pek çok işler, çeşitli tabiat kuvvetlerinden yani 
enerjiden faydalanılarak kuvveden fiile çıkarılmaktadır ve böylece bir istihsalin 
verimini artırmak, kalitesini yükseltmek ve maliyetini düşürmek gibi bellibaşlı 
iktisadî hedeflere kolaylıkla erişebilmektedir. Bu durum gerek sanayiin ve ziraatin 
kalkınması ve gerekse geniş toplumların sosyal yaşama seviyelerinin yükselmesi 
bakımından enerjinin ne derece elzem bir faktör olduğunu izaha yeter. İşte haiz 
olduğu bu fevkalâde öneminden dolayı birçok memleketlerde elektrik enerjisinin 
istihsal ve tevzi işleri doğrudan doğruya Devlet eliyle sevk ve idare edilmektedir. 
Fransa, İngiltere, Avusturya ve Yunanistan’ın durumları buna bir misal teşkil eder. 
Bir memleketin tabiî enerji ve kaynaklarını işletmek ve onları millî ekonominin 
ihtiyaçlarına arz etmek gibi çok şümullü sahaları kapsayan enerji dâvası haddizatında 
endirekt yollardan diğer dâvalarla da tedahül etmektedir; meselâ elektiriğin bir 
topluma temin ettiği yüksek hayat standardı bir taraftan bu toplum içindeki fertleri 
bu standardı muhafaza ve idame etmeye zorladığı gibi diğer taraftan henüz ona 
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kavuşamamış olan kütlelerle kavuşanların arasında hâsıl olan, seviye farklarının 
ortaya çıkardığı problemler, millet topluluğunu bir bütün olarak aynı iktisadî ve 
sosyal şartlar altında bulundurmakla mükellef olan Devlet idarelerini zaman zaman 
bu problemlerin üzerine dikkatle eğilmeye mecbur etmektedir. Elektrik enerjisinin 
iktisadî plânlamalardaki rolü de büyüktür. Bilhassa bir memleketin iktisaden geri 
kalmış bölgelerinde enerji fiyatlarını ucuzlatmak suretiyle oralarda iktisadî 
faaliyetleri teşvik etmek ve rantabilite imkânlarını artırmak mümkündür. Keza zarurî 
ihtiyaç maddelerinin maliyet ve satış fiyatları enerji tarifeleri yolu ile müessir bir 
şekilde kontrol edilebilir. Bütün bunlar enerji dâvasının şümul ve ehemmiyetini 
artıran hususlardır. Elektriğin, iskân dâvası ve politikası ile de yakından ilgisi vardır. 
Bilhassa bizim memleketimizde muayyen köyleri elektriklendirmek suretiyle bu 
köylerin civarındaki küçük köy gruplarının kendiliklerinden buralara akın etmelerini 
sağlamak ve bu suretle on binlerce küçük köy yerine daha mahdut sayıda kasabaların 
meydana gelmesini temin etmek mümkündür. Hattâ bu cümleden olmak üzere orman 
mıntakalarında bulunan köylerin bu  mıntakaların dışına çıkarılması ve buralarda 
küçük sanayiin geliştirilerek köylünün orman tahribatına yol açan faaliyetlerine son 
verilmesi ise kaabildir. Yaşadığımız devirde adam başına yıllık enerji sarfiyatı 
milletlerin refah ve medeniyet seviyelerinin bir ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Bu 
bakımdan ibtisaden gelişmiş memleketlerde varılmış olan rakamlar bir hayli 
yüksektir. Meselâ 1958 istatistiklerine göre bir yılda adam başına enerji istihlâki, 
Norveç te Amerika B. D. İsveç Yugoslavya’da Almanya’da Kwh. 7 820 4 180 4 030 
1 380 1 800 — m - Avusturya’da Fransa’da Holânda’da Bulgaristan’da Yunanistan’da  
8 Kwh. 1 740 1 400 1 190  360 300 Türkiye’de ise bu rakam 80 Kwh. dır. Görülüyor 
ki, enerji istihlâki bakımından Türkiye’nin umumî hayat standardı komşumuz 
Yunanistan’a nazaran dahi 2,7 defa daha küçüktür. Memleketimizin 1958 senesindeki 
umumî enerji istihsali 2,3 milyar kilovatsaat olmuştur. Şayet Yunanistan’ın 1958 
deki seviyesine ulaşmak istersek yılda 6 milyar Kwh. lık bir istihsal yapmamız iktiza 
eder. Enerji istihlâkini 1 Kwh. artırabilmek için takriben 1 liralık bir yatırım yapmak 
lâzımgelmektedir. Bu hesaba göre Yunanistan’ın 1958 deki seviyesine ulaşabilmemiz 
için 3,7 milyar liralık yatırım yapmamıza ihtiyaç vardır. Kaldı ki bu seviye Türkiye 
gibi bir memleket için nihaî bir hedef olamaz. Şayet ortahalli bir Avrupa memleketinin 
hayat seviyesine ulaşmamız bir gaye olarak kabul edilecek olursa bu takdirde 
bugünkü nüfusumuza göre 30 milyar Ew. istihsal etmek ve bunun için de 27 milyar 
liralık bir yatırım yapmak zaruretindeyiz. Büyük bir önem taşıyan enerji dâvasının 
memleketimizdeki yürütülüş şekli tatminkâr olmaktan uzaktır. Zira her şeyden evvel 
bu dâvanın ortaya koyduğu vazife ve mesuliyetler muhtelif zamanlarda çıkarılmış 
olan ayrı ayrı kanunlarla, ayrı ayrı teşekküllerin uhdelerine tevdi edilmiş 
bulunmaktadır. Vazifelerin bugünkü gerçeklere uymıyacak şekilde taksimi 
mesuliyetlerin bölünmesini ve dolayısiyle hayatiyetlerini kaybetmelerini 
mucibolmuştur. Halen bir çok müesseseler memleketimizde enerji işleri ile meşgul 
olan teşekküllerin adları ve her teşekkülün enerji dâvası yönünden hangi 
fonksiyonlarla görevlidirler? Bir takım fonksiyonlar birden fazla teşekküle verilmiş 
olduğundan pratikte bu yüzden bâzı tedahüller ve anlaşmazlıklar zuhur etmektedir. 
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Bu hal en hafif manasiyle emek ve zaman kaybına yol açmaktadır. Diğer taraftan 
bâzı fonksiyonlar da sahipsiz kalmış bir durumdadır. Enerji problemimizin, arasında 
bir koordinasyon bulunmiyan muhtelif teşekküller arasında inkısama uğraması 
memleket ekonomisine bir çok zararlar irâs etmektedir ki bunların bâzılarını 
misallerle açıklamak yerinde olur. Şöyleki: a) Kuzeybatı Anadolu bölgesini besliyen 
elektrik santralları üretme kapasitelerinin sınırlarına yaklaşmışlardır. 1962 senesinin 
sonlarına doğru bu bölgede bir enerji yetersizliği baş gösterecektir. Yapılan tahmini 
hesaplara göre 1963 senesinde kuzey batı bölgesinde istihsal edilebilecek enerji 
miktarı 1 677 milyar kilovat saat olacak, buna mukabil talep 1 913 milyar Kwh. ı 
bulacaktır. Arada tahassul edecek olan 236 milyon Kwh.lık açığın ne şekilde 
kapatılacağı meşkûktür. Hiç şüphesiz bu açığın kapatılmaması millî gelirin artış 
hızıın kısacak engellerden biri olacaktır. b) Buna mukabil Batı Anadolu Bölgesindeki 
bölge santrallarının istihsal kapasiteleri bu bölgenin hali hazır istihlâkinin çok 
üstündedir. Yani bölgenin 950 milyon Kwh.lık istihsal kapasitesine mukabil 208 
milyon Kwh. lık fiili bir istihsal durumu vardır. Bu yüzden Soma Santralı gayri 
muayyen bir süre için durdurulmuştur. Hakikatte ise bu bölgenin enerji ihtiyacı 
karşılanmış da değildir. Sırf nakil ve tevzii şebekelerinin yokluğu bu durumu 
yaratmaktadır. Fakat derdin izalesi ile hangi makamın uğraştığı kesin olarak 
söylenemez. c) Çalışmakta olan büyük bölge santrallarının bâzıları Etibank 
tarafından, bâzıları ise DSİ tarafından inşa edilmişlerdir. İller Bankası tarafından pek 
çok küçük santral yapılmıştır. Her santral inşa eden teşekkülün malıdır ve onun 
idaresi altındadır. Her ne kadar enterkonnekte şebekelerle birbirine bağlanmış olan 
büyük bölge santrallerinin günlük istihsal faaliyetleri Etibank Elektrik İşletmeleri 
Müessesesince tanzim ediliyorsa da bunun dışında teknik ve idarî pek çok hususlar 
da teşekküller arasında hiçbir irtibat yoktur. Bu hal daha bu günden çeşitli işletme 
zorlukları meydana getirdiği gibi ilerde meseleler büsbütün girift mahiyetler almaya 
namzettirler. d) Enerji tarifelerinin tanzimi ve tatbiki halen Sanayi Vekâletinin 
kontrol ve murakabesi altındadır. Fakat bu tarifelerin ne enerji ekonomisi ve ne de 
enerji müstehliki yönlerinden, modern anlam ve esaslara göre hazırlanmış olduğu 
iddia edilemez. Hususiyle elektrik enerjisinden alınan vergiler ve enerji satışlarından 
dolayı belediyelere tanınmış olan hak ve imtiyazlar, bilhassa sanayimizin inkişaf 
yolu üzerine sayısız engeller çıkarmaktadır. Hangi makamların bu durumla 
ilgilendikleri veya ilgilenmesi lâzımgeldikleri bilinmemektedir. e) Her şeye rağmen 
Türkiye’nin enerji ihtiyacı gün begün artmaktadır. Yeni elektrik santrallerine ve yeni 
enerji nakil hatlarına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar tam zamanında giderilmediği 
takdirde arzu edilen gayelerin tahakkukuna bilfiil imkân yoktur. Binaenaleyh, enerji 
sahasında yapılması icabeden yatırımların planlanması, kuvveden fiile çıkarılması 
ve işletilmesi gibi çeşitli meselelerin uzun müddet askıda kalmalarına tahammülleri 
yoktur. Zira bir enerji kifayetsizliğinin memleketin umumî istihsal faaliyetlerindeki 
inikasları diğer buhranlardan çok daha tehlikeli ve müessir olmaktadır. f) Süratle 
gerçekleştirilmesi hayati bir zaruret olan ziraî kalkınmamızın da her şeyden evvel 
köy elektrifikasyonunun tahakkukuna vabeste olduğu, ileri memleketlerde müşahede 
edilen tatbikat muvacehesinde reddi mümkün olmıyan bir keyfiyettir. Bununla 
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beraber bu konu şimdiye kadar hiç ele alınmamış ve hiç ciddî programa ithal 
edilmemiştir. Bütün hu mahzurları bertaraf edebilecek en müessir tedbirin elektrik 
enerjisi ile alâkalı vazife ve mesuliyetleri tek tek bir teşekkülün otoritesi altında 
birleştirmek olacağı hususu artık bütün ilgililerce kabul edilmiş bulunuyor. Bununla 
beraber bu teşekkülün nasıl bir statüye sahibolması lâzımgeldiği ve ihalen enerji 
işleriyle meşgul muhtelif müesseselerin bu teşekkülün bünyesi içinde, nasıl 
kaynaştırılacağı henüz kesin bir karara bağlanamamıştır. Filvaki bu türlü önemle ve 
zecri değişikliklere karşı zuhuru her zaman mümkün ve tabiî olan bâzı direnmelerin 
de işin gecikmesine sebebolduğu muhakkaktır. Ancak, sebep ne olursa olsun bu 
teşekkülün kurulmasında geç kalınan her memleket ekonomisine gittikçe pahalıya 
mal olmaktadır. Bu itibarla karşılaşılması muhtemel bir enerji yetersizliğinin, yakın 
bir gelecekte, telâfisi imkânsız zararlar tevlidetmesi ve memleketimizin umumî 
istihsal faaliyetlerini tehlikeli bir duraklamaya duçar etmesi dikkatle göz önünde 
tutulması lâzımgelen bir keyfiyettir.” dedi.

Kurucu Meclis üyesi Erdinç Sait kürsüye gelerek,  “Muhterem arkadaşlar, 
geçen sene Van vilâyetinin Arin gölünden çıkarılmakta olan soda mevzuunu Maliye 
Vekâletine intikal ettirmiştim. Fakat onlar bu mevzuu, bizi alâkadar etmez, bu işi 
Sanayi Vekâletine intikal ettir dediler. Bu mesele Sanayi ve Maliye Vekâletlerini 
bir hayli dolaşmasına rağmen bir netice alınmadı. Şimdi bu fırsattan istifade ederek 
bu durumu belirtmek lüzumunu hissettim. Van’ın Arin gölünden soda istihsal 
edilmektedir. Mahallinde bunun ismine porak denilmektedir. Soda bu kazada birçok 
şirketler tarafından istihsal edilmektedir. Bu şirketler, bilinmiyen bir mevzuu imiş 
gibi bunu işletmektedirler. Bu iş, Celâl Bayar’ın istediği kimselerin eline geçti. Halk 
bundan mahrumdur. Bu mevzuun incelenmesini istirham ediyorum.” Dedi.

Ardından eleştirilere cevap vermek ve bakanlığının bütçesini anlatmak üzere 
Sanayi Bakanı Şahap KOCATOPÇU kürsüye geldi, “Kurucu Meclisin Sayın 
üyelerinin konuşmamı kolaylaştırmalarına, dertleri deşip ortaya dökmelerine 
bilhassa teşekkür ederim. Sanayi politikamız tamamiyle ekonomik bir istikrar içinde 
kalkınmaya dayanmaktadır. Bol istihsal, enflasyonsuz, yeni iş sahaları kurmak ve 
her sene takriben 1 milyon artan yeni nüfusa, maişetini temin edebilecek, vatandaşa 
daha yüksek bir hayat seviyesi sağlamak Bakanlığımızın başlıca gayeleridir. Az 
gelişmiş memleketlerin büyük bir problemi olarak ortaya çıkan yeni iş sahaları 
yaratmak dâvası muhakkak ki, memleketimizde çok daha şiddetle hissedilmektedir. 
Bunun halledilmesi için, özel sektörün yatırılabildiği para kâfi gelmemekte, hu 
yüzden yaîbancı sermaye teşvik edilerek bunun hızlandırılmasına çalışılmaktadır.’ 
Devlet bütçesinde yapabileceğimiz tasarrufla hiç olmazsa bundan sonra enflâsyona 
gitmek suretiyle bu yatırımları teşvik ve takviye etmek lâzımdır. Bu sahaya 
yatırabilecek para kâfi gelmemekte ve mukadderat birliği yapmış olduğumuz dost 
memleketler bize açmış oldukları kredilerle, yardımlarla bu büyük dâvamıza hizmet 
etmektedirler. Bu büyük dâvanın hallinde muhakkak ki, artık plânlı bir çalışma bir 
sanayi plânına istinaden bütün emek ve sermayenin yerine masruf bir şekilde 
yürütülmesi gerekmektedir. Plânlama Kurulu bu bakımdan en güven verici bir zemin 
teşkil etmektedir. Hükümetiniz sanayi hayatımızı iki yönden yürütmektedir. Evvelâ 
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Devlet sermayesiyle kurulmuş olan İktisadî Devlet Teşekkülleri yönünden, diğer 
taraftan özel sektör yönünden. Bu iki yolu bünyemize uygun bir şekilde bağdaştırmaya, 
çalışmaktayız. Senelerden beri haklı olarak en çok tenkide uğrıyan ve büyük bir yük, 
endişe, üzüntü teşkil eden İktisadî Devlet Teşekküllerinin artık iftihar edilecek yolda 
yürümesi, gelişmesi en büyük emelimizi teşkil etmektedir. Bunun teferruatına 
girmeden evvel, bu hususta diğer düşüncelerimi arz etmeyi yerine de görüyorum. 
İktisadî Devlet Teşekküllerine yeni bir veçhe vermek için bilindiği üzere büyük bir 
organizasyon plânı ele alınmıştır. Türkiye Hükümet teşkilâtı yanında Amerikan 
yardımından, Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtından gönderilen, Avrupa’nın en 
kıymetli mütehassısları, bu hafta içinde şehrimize gelmiş bulunmaktadır. Bu 
çalışmalar reorganizasyona büyük bir ışık tutacaktır. İktisadî Devlet Teşekküllerinin 
düzenlenmesi için bundan sonraki yardımlara yeni bir veçhe vermek, politik 
tesirlerden uzak, memleket bünyesine uygun yatırımları malî imkânlarla bağdaştırmak 
suretiyle yürütmek mecburiyetindeydi. Mevcut tesislerimizi, bilhassa malî 
bünyelerini ıslah ederek, tasarruf zihniyeti içinde, prodüktiviteye uygun, randımanlı 
bir çalışma ile düşük maliyete tevcih etmemiz lâzımdır. Mubayaa ve satış 
politikalarımızın yine aynı iktisadî prensiplere dayanması lâzımdır. Bu tesislerin 
evvelce arz etmiş olduğum gibi, politik tesirlerden uzak bir idareye kavuşturulması 
meselesini halledeceğiz. İdarenin ıslaha muhtaç taraflarından biri de kendi kendini 
kontrol meselesidir. Müesseselerde çalışan idareci, mühendis, memur, işçi artık 
bilmelidirler ki, bu müesseseler Devletin sırtından geçinemiyeceklerdir. Bunu 
bilerek çalışmaları sağlanacaktır. Aynı zamanda, bu müesseselerde çalışanlar, 
müessesenin sermayesine iştirak suretiyle iç kontrolünü sağlıyacaklardır. Kazan, 
kazandır prensibi bu müesseselerin çalışma anlayışı olacaktır. Bütün temennimiz 
İktisadî Devlet Teşekküllerinin teminat içinde çalışmaları ve bu çalışmalarının 
sonunda bütçeye kâr getirecek bir duruma yükselmeleridir. Bu kârdan sağlandıktan 
sonra, vatandaşlara ve bu müesseselerin içinde çalışan mensupların tasarruflariyle 
hisse senetleri satılması ve elde edilecek paralarla Devlete daima mecburiyet 
duyduğu ana plâna uygun yatırımlar için enflâsyondan uzak en iyi bir malî kaynak 
sağlanması üzerinde durmaktayız. Özel sektör teşebbüslerinin plânlı bir çalışma 
içinde Müşterek Pazara hazırlanmak suretiyle gelişmesini düşünüyoruz. Bu sektörün 
hammadde ve yedek parça ihtiyaçları dış ticaret politikamızda birinci sırayı işgal 
etmiş olan bir priyoriteye malik bulunmaktadır. Özel sektörün, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinde olduğu gibi bugün en büyük ihtiyacı olan huzur, sükûn ve istikrarın 
sağlanması için Hükümetimiz bu üç dâvanın halline elinden geldiği kadar ve değerli 
müzaheretlerinizle deva bulmaya çalışmaktadır, özel sektörün gelişmesinde yabancı 
sermayenin de yol gösterici, hızlandırcı bir rol oynadığına inanmaktayız. Bugün 
yerli malını hepimizin zevkle kullanabilmemiz ve bundan büyük bir gurur, sevinç 
duymamız için kaliteye de büyük önem vermemiz gerekmektedir. Ucuz olduğu 
kadar kaliteli mal yaptığımız müddetçe millî gururumuz bize büyük bir gelişme hızı 
verecektir. Bu bakımdan Türk Standartlar Enstitüsü kurulmuştur. Maalesef 
bakanlığımız bu enstitüye fazla bir tahsisat ayıramamıştır. Bu enstitünün ehemmiyeti 
takdir edilerek Amerika yardımından bu sene 5 milyon liralık bir yardım sağlanmış, 
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Türk Standardları Enstitüsünün binası, lâboratuvarı kurulmaya başlanmıştır. Piyasa 
hakkında Maliye ve Ticaret Bakanları görüşlerini arz etmişlerdi. Bu görüşmelerin 
umumî havası içinde ben de şunu arz edeyim ki, bendeniz de bir miktar durgunluğun 
mevcudolduğunu kabul etmek mecburiyetindeyim. Bu durgunluğun, daha ziyade 4 
Ağustos 1958 kararları ile meydana gelmiş olduğunu ifade etmek isterim. Bu husus 
elektrik istihlâkinin artış süratinin son altı aylık azalması ile de görülmektedir. 
Memleketimiz, dünyada en hızlı elektrik istihsal artışı kaydeden memleketlerdendir. 
Her yıl % 15 nispetinde bir artış kaydedilmektedir. Ancak bu son altı ay içinde % 7 
ye düşmüştür. Bâzı fabrikalarımızın bünyelerindeki ayarlama dolayısiyle bu elektirik 
sarfiyatının azalışı keyfiyeti tesbit edilmiştir. Ayrıca Karabük tesislerinde de talep 
azlığı dolayısiyle boru fabrikası durdurulmuştur. Yeni bütçemizin ruhunu teşkil eden 
istikrar havası içinde, istihsal sahasına malî bir hareket vermek hususunda her türlü 
tedbiri almak kararındayız. Sanayicimiz kredi zorluğu içindedir. Sanayicimize tesir 
eden şeylerden birisi çok yüksek faiz hadleri ile karşıkarşıya bulunmasıdır. Bu kredi 
konusunda da bâzı tedbirler alınmasına, durumun düzeltilmesine gayret edilecektir. 
Sanayicimizin teşvikinde gayemizin istihsale ve ihracata yöneltme olduğunu arz 
etmek isterim. Bu bakımdan da ihracatı teşvik gayesiyle bir yeni kredi tesis etmek 
arzusundayız. İhracat yapan sanayicilerimize düşük faizle kredi vererek bunun 
kendilerinden beklediğimiz gayretlerin hiç, olmazsa ufak bir karşılığını sağlamak 
istiyoruz. İthalâtta, sanayi mamullerinin kontrolü ve memleket içinde istihsal edilen 
mamullerin ithaline mâni olmak hususundaki çalışmalar da oldukça muspettir. Fakat 
bu gayenin iyi bir plânlama ile tahakkuk edebileceği de malûmdur. Böyle bir 
plânlama ile bu yola gidilmek suretiyle tedbirler alınması istikbale matuf ümit verici 
bir çalışmadır. Köylülerimizin gelirlerini artırmak, boş zamanlarını, boş saatlerini 
değerlendirmek için yapılan bir çalışma da el sanatları eğitim kurslarıdır. (Çok güzel, 
bravo sesleri) Bugünkü haliyle bakanlık, mütevazi bütçesi içinde elinden gelen 
gayreti göstermekte ve derli toplu bir şekilde bir arkadaşımızın temennisi- olarak da 
sanat okullariyle bir iş birliği yapılması da düşünülmektedir. Kurslardan sonra, çeşitli 
alât ve edevat, kurslardan mezun olanlara bırakılmak suretiyle, bu eğitimin 
tatbikatının devam etmesi esası üzerinde kurulmaktadır. Maden zenginliğinden 
istifade etmek konusu yurdumuz için en tabiî bir sanayi gelişmesini icabettirecek 
mahiyet taşımaktadır. Memleketimiz, bünyesi itibariyle bugün ham cevheri 
ihracetmektedir. Maden istihsalinin çoğaltılması, değerlendirilmesi, hiç olmazsa yarı 
mamul halinde daha yüksek kıymetlerle ihracedilmesini ana politikamıza koymuş 
bulunmaktayız. Enerji dâvamız, bugün çok âcil bir karar verilmesi icabeden bir 
vakıa haline gelmiştir. Süratle bu sahadaki istihlâkin artması için, en kısa zamanda 
yeni merkezlerin kurulması icabetmektedir. Elektrik enerjisinin memleket ölçüsünde 
yayılmasını hızlandırmak için, dünya ölçüsünde yabancı mütehassısların etüdleri 
sonunda 8 senelik, bir plân dâhilinde yeni merkezlerin tesisi için teşebbüste 
bulunulmuştur. Bu uzun vadeli plânların tatbikatı, yeni hükümetler için en büyük bir 
vecibe olacaktır. Biraz önce bir arkadaşımızın hassasiyetle üzerinde durduğu bu 
elektrik enerjisi meselesinin, memleket ölçüsünde koordine bir şekilde tahakkuk 
ettirilebilmesi için, Türkiye Enerji Kurumunun en kısa zamanda kurulması ve işler 



529

hale getirilmesi lâzımdır. Bu kanun en kısa zamanda Yüksek Meclisinize getirilecektir. 
Bu Kurumun teşkilât kanununun memlekete maledilmesini temin etmenizi candan 
temenni ederim. (Alkışlar) Muhterem arkadaşlarım; bugün için, Bakanlığımızın 
yapmadığı ve fakat yapması icabeden en büyük işlerden birisi bu memleketin yakıt 
dâvasını halletmektir. Maalesef, bu meselenin üzerinde duracak teşkilât 
Bakanlığımızın bünyesinde bulunmamaktadır. Bakanlığımız teşkilâtında 
bulunmadığı gibi, bu mesele üzerinde uğraşacak başka bir merkez de faaliyette 
değildir, henüz mevcut değildir. Bu alanda Bakanlık teşkilâtının yeniden düzenlenmesi 
konusu üzerinde bir önemle durmaktayız. Bugün artık tezek, linyit, taşkömürü, 
akaryakıt, elektrik enerjisi ve bunları kullanan sobalar ve diğer vasıtalarla bu enerji 
işinin şümullü bir şekilde ele alınması zamanı çoktan geçmiş durumdadır bile. Atom 
enerjisinin değerlendirildiği, kullanıldığı bir devirde tarım alanında lüzumlu tezeği 
artık yakıt sahasından kaldırmamız gerektiğini kabul etmek lâzımdır. Petrol 
sahasındaki çalışmalarımızı, bütün vatandaşlar yakın bir ilgi ile takibetmektedirler. 
Bu iş her gün müjde beklediğimiz bir konu teşkil etmektedir. Bunda da haklıyız. 
Arkadaşlar, önümüzdeki günlerin bu alanda da hayırlı haberler için gebe olduğunu 
ümidetmekteyiz. Bugüne kadar sevindirici haberler arasında, evvelâ Adana 
mıntakasında yeni bir merkez kurulmuş olması ve diğer taraftan Diyarbakır 
bölgesinde de, yeni bir merkezin bulunmuş olması da vardı. Bütün bunların yanında, 
Türkiye Petrolleri A. O. tarafından işletilmekte olan Batman Rafinerisi, ihtiyacımızın 
% 20 nispetinde akar yakıt sağlamıştır. Petrol sahalında geleceğe büyük bir emniyetle 
bakmakta olduğumuzu bildirmek isterim. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. 
adı altında kurulmakta olan ikinci demir ve çelik merkezimiz dünya çapında büyük 
bir müessese olacaktır. Memleketimizin ana sanayi merkezlerinden birisini teşkil 
edecek mahiyette ehemmiyetle kurulmasına başlanmış bulunmaktadır. Bu iş için 130 
milyon dolarlık bir Amerikan yardımı sağlanmıştır. Ayrıca geri kalan 20 milyon 
dolar tutarındaki malzemede Avrupa’dan kredili şartlarla mubayaası programa 
konulmuştur. Bu tesis kurulduktan sonra, takriben 75 milyon dolarlık bir mamul 
istihsal etmek suretiyle döviz muvazenemize yapacağı yardım yanında bu fabrikanın 
etrafında asgari 140 küsur küçük tâli tesis kurulacak, Türk iş gücümüze muazzam bir 
hamle yaratacaktır. İş gücünün faydalı bir şekilde kullanılabilmesi bakımından 
bakanlık üzerine düşen vazifeyi yapacaktır. Bu ikinci demir ve çelik tesislerinin 
hisse senetleri vatandaşlarımıza intikal ettirilecektir. Böylece, memleketinizde yavaş 
yavaş teessüs etmekte olduğunu bildiğimiz küçük tasarruf zihniyetinin yatırımlara 
yöneleceğini beklemekteyiz. Muhterem arkadaşlarım, buraya kadar devamlı surette 
paradan ve tesisten bahsettim Müsaade ederseniz, bu dakikadan itibaren, biraz da 
bunları bir araya getiren ve bunlardan nihai mamulü ortaya çıkaran istihsal 
ordumuzdan bahsedeyim. İstihsal ordumuzun kahraman Mehmetçiği Türk işçisi ve 
kumandanı işletme idarecisidir. İşletme idarecisi, memleketimizde hak ve hukuku 
muhafaza eden hâkimlerimiz mesabesindedir. Hâkimlerimiz nasıl frak ve 
hukukumuzun bekçisi iseler, işletme idarecileri de sosyal adaletin bekçisidirler. Bir 
işletme idarecisine, bir taraftan, sermaye, para teslim ediliyor ve bu idareci almış 
olduğu bu parayı iyi kullanarak, iyi çalıştırarak her sene sonunda sahibine mümkün 
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olduğu kadar fazla nispette kâr vermeye çalışıyor. Diğer taraftan, bu sanayide çalışan 
münendis, teknik eleman, muhasebeci, memur ve işçiye iş güçleri, alın terleriyle 
sağladıkları istihsal sonunda, işletme idarecisi onların emekleri nispetinde hakettikleri 
kazancı vermeye çalışır. Aynı işletme idarecisi, elde edilen bu mamulleri müstehlike 
bol miktarda, iyi kaliteli ve ucuza, satmak mecburiyetindedir. Böylece, vazifelerini 
hakkiyle yapmak suretiyle, Türk müstehlikinin hakkını korumak ile de mükelleftir. 
Biribirine tezat teşkil eden bu zümre menfaatlerini en uygun bir şekilde bağdaştırmak 
suretiyle sosyal adaleti kurmakla görevli işletme idarecisinin önemini birkaç kelime 
ile anlatmaya çalıştım.  İşletme idarecisinin muvaffakiyeti için mesuliyetlerine 
karşılık bâzı salâhiyetlerin de sağlanması, rahat çalışma imkânı verilmesi lâzımgelir. 
Bu idareciler teminatlı bir şekilde çalıştıkları takdirde, daha iyi netice alınacaktır. 
Eğer biz bunları politik tesirlerden uzak tutar kendi menfaatlerini korumak suretiyle 
muhtelif istikametlere yöneltirsek ondan da bu vazifeyi bekliyebiliriz; bu bakımdan 
hükümetimiz büyük mesuliyet taşıyan işletme idarecilerine karşı yüksek heyetinizden 
destekliyeeek, yol gösterecek irşatlar beklemektedir. (Bravo sesleri) Muhterem 
arkadaşlarım, her şeyin üstünde hürriyetlerimiz için hiçbir fedakârlık etmeden 
kalkınmamıza çalışan, iktisadî kalkınmamızı arzulıyan dost memleketlerin 
yardımlarını ve bunun önemini tekrar etmeyi bir vazife saymaktayım. Bugün Türk 
Milleti, bütün dünyanın önemle takibettiği bir vakar içinde yolunda yürümektedir. 
Bu bakımdan milletçe yaptığımız  feragat ve fedakârlıklar yanında bu yardımların 
devamını bir zaruret olarak ümidediyoruz; Muhterem arkadaşlar, size bütün 
samimiyetimle temin etmek isterim ki devletçe ve milletçe yaptığımız tasarruflarla 
iktisadî hayatımızı istikrar içinde geliştirmek yolundaki çalışmalarımızı da enflasyondan 
uzak bir şekilde ayarlarsak memleketimizi hak ettiği refaha iyi ve güzel yola şevkinde 
hiçbir mâni olmıyacaktır. Hepinizi hürmetle salamlarım. (Sürekli alkışlar.)” sözleriyle 
ve alkışlarla kürsüden ayrıldı.

Şahap Kocatopçu Kurucu Meclis üyesi Hasan Tez’in sözlerine cevaben 
konuşmasına devamla, “Muhterem arkadaşlar; süratli bir tempo ile, fazla vaktinizi 
almamak için, Bakanlığıma ait meseleleri arz ettim. Sayın Hasan Tez, kendisine has 
bombardıman metodu ile sorular sordu. Bunları kısaca cevaplandırayım. Evvelâ 
kömür meselesi : Muhterem arkadaşlar; kok kömürü dünyanın hiçbir yerinde 
yakıtı olarak kullanılmaz, bu gün artık, bu husus yalnız bizim memleketimizde 
vardır. Fakat bu kullanılış birçok dökümhanelerin daha düşük kapasite ile çalışması 
pahasınadır. Bugün Türkiye’de kok kömürünün tonu her yerde 156 liradır. Fakat 
diğer taraftan Erzurum’a kadar nakliyesi 151 lirayı bulur. Havagazı şirketlerinden 
İstanbul’da 175 lira, Ankara’da 175 lira ve İzmir’de 205 liraya satın alınır. Bunu 
takdirinize bırakıyorum. Bugün öyle kimseler vardır ki, Anadolu’nun bir köşesine 
kalkıp gitmiştir. Fakat daha evvel oturduğu büyük şehirlerdeki akrabasına, 
ahbabına, bir dostuna kendi kömür karnesini bırakıp da gitmiştir. Bu karne bugün 
hâlâ bu kimseler tarafından kullanılmaktadır. Bu bir spekülâsyondur. Bunlar öyle 
dâvalar ki, arkadaşlar, bunların bir kısmının iktisadî tedbirlerle düzeltilmesi, bir 
kısmının da bonolarını yenilemek suretiyle hakikî ihtiyaç sahiplerinin bulunmasına 
çalışılmaktadır. Eski devirde Sanayi Bakanının emrinde 500 ton kömür bulunurmuş. 
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Bunu istediğine tahsis edebilirmiş. İş başına gelir gelmez, ilk iş olarak bunu kaldırdım. 
Bu beş yüz ton kömürü üstümden attım. Bu şekilde, en az 20 iş saatini de kazanmış 
oldum. Adaletli bir tevzi esası başlıca gayemizdir. Yakında bu dâvayı kökünden 
halletmek için bir çare bulacağız. Petrol kalıntılarından da istifadeyi düşünüyoruz. 
Ümidimiz kuvvetlidir. Daha şimdiden kurulmakta olan rafineri tesisleri vasıtasiyle, 
yakıt olarak kullanılabilecek petrol kalıntısı elde edeceğiz. Kaloriferlerimizi bu 
kalıntılarla ısıtabileceğiz. Böylelikle kömürden de tasarruf sağlamış olacağız. Daha 
şimdiden petrol istihsal eden şirketler faaliyete geçmiş, sanayi erbabı harekete geçmiş 
bulunuyor, öyle ümidediyoruz ki, önümüzdeki senelerde yeni yakıt ile sobalarımızı, 
kaloriferlerimizi ısıtacağız ve dolayısiyle Ankara semaları da bu linyit tozundan 
sisinden kurtulacaktır. Diğer taraftan aynı rafineriler tazyikli gaz imal edecek 
depolarından çeşitli yerlere, havagazı olmıyan yerlere gaz sevk etmek suretiyle 
böylece yeni bir yakıt sağlanmış olacaktır. Konforu haiz bu yakıtın kısa zamanda, 
yerleşeceğini, memlekette kullanılacağını ümidetmekteyiz. Linyitlerimizin de en 
uygun şekilde kullanılması incelenmektedir. Sümerbank mağazalarına gelince : 
Sayın Hasan Tez arkadaşımız esnafın daha rahata kavuşabilmesi için bu mağazaların 
kapatılmasını ister. Fakat diğer taraftan birçok yerlerdeki vatandaşlar da aman bu 
mağazalar kapanmasın, kapatmayın derler...

SANAYİ BAKANI KOCATOPÇU ŞAHAP (Devamla) — Biz bu mağazaların, 
hiçbir zaman esnafla rekabet edecek şekilde anormal fiyatlarla çalışmasını 
tensibetmiyoruz. Fakat muayyen bölgelerde Sümerbank mamullerini mâkul 
kâr hadleriyle muhterem vatandaşa arz etmekte fayda görüyoruz. Muhterem 
arkadaşlarım, tensip buyurursanız sorulara daha fazla cevaplar da verebilirim. Fakat, 
bütçenin gecikmemesi için bu hususu takdirlerinize bırakıyorum. Dedi.

Daha sonra söz almak isteyen olmadığından Sanayi Bakanlığı bütçesinin 
bölümlerinin okunmasına geçildi:. Birinci kısım,- Tahsisat ve benzeri özlük haklar 
101 Bakan ödeneği 12 000 667 000 203 Geçici hizmetliler ücreti 21 450 II - Başka 
haklar 206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 82 
000 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek 
para mükâfatı 1 209 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 uncu maddeleri gereğince T. C Emekli Sandığına harcırahları 309 Taşıt giderleri 
210 301 302 303 304 305 306 307 308 yapılacak ödemeler Temsil ödeneği 457 650 
4 200 Üçüncü kısmı - Yönetim giderleri Merkez daireleri büro giderleri Vilâyetler 
büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Kira 
bedeli Giyecekler Harcırahlar 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri 
ve 225 000 150 000 70 000 200 000 305 000 25 000 lira 40 000 16 000 Dördüncü 
kısım - Daire hizmetleri 403 418 419 421 422 450 451 Temsil giderleri 7 500 Tahlil 
lâboratuvar giderleri 10 000 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince yapılacak bilûmum 
ilân ve sair giderleri 150 000 Harita ve levazım satınalma ve her çeşit giderleri 42 
095 Sanayi sayım ve anketleri bilumum giderleri 60 000 Burs giderleri 63 000 Yayın 
giderleri 60 000 452 Staj giderleri 2 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği 
giderler 315 000 Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl borçları 1 000 502 Eski yıllar 
borçları 500 Altıncı kısım - Yardımlar 602 Türk Standartları Enstitüsüne yardım 200 



532

000 653 Sanayi Bakanlığı mensupları Mahdut Mesuliyetti İstihlâk Kooperatifine 
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerinde yardımda kullanılmak üzere) 55 
000 Yatarımlar I - Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 999 711 Maden 
hizmetlerinde kullanılan makina alet ve malzemesinin onarma giderleri 5 000 713 
2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım 31 079 
000 751 Maden hizmetlerinde kullanılmak üzere satınalınacak muhtelif makina, 
alet ve malzemenin mubayaası ile ilgili her cins giderleri 1756 Sanat modelleri 
satınalınması. ve dağıtılması 500 000 548 793 794 Lira 2319 sayılı Kanun gereğince 
Elektrik İşleri Etüd idaresine yardım  Sümerbank Genel Müdürlüğüne (anlaşması 
gereğince Ereğli Demir ye Çelik Fabrikaları T. A. Ş. ne iştirak hissesi karşılığı) 
36 500 000 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (Anlaşması 
gereğince Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. ne iştirak hissesi karşılığı) 36 
500 000  Kısımların okunmasının tamamlanmasından sonra 1961 Sanayi Bakanlığı 
bütçesi Kurucu Meclisce kabul edildi.

Daha sonra Petrol Dairesi Başkanlığı 1961 yılı Bütçesine geçiyoruz. Kanunun 
maddeleri okunacaktır. Petrol Dairesi Reisliği 1961 yılı Bütçe Kanunu MADDE 1. 
— Petrol Dairesi Reisliği 1961 bütçe yılı giderleri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 1 407 000 lira ödenek verilmiştir. A/l - CETVELİ B. İkinci kısım 
- Personel giderleri 1 - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 762 301 302 Hizmetliler 
ücreti 172 800 204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücreti 
II - Başka haklar 206 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 207 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı 75 000 11 000 Lira 5443 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 210 Temsil ödeneği 6326 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (a) 
fıkrası 25 200 Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 301 Büro giderleri , 69 000 303 
Basılı kâğıt ve defterler 10 000 304 Posta ve telgraf, telefon ücret ve giderleri 12 000 
305 Kira bedeli 50 000 306 Giyecekler 5 000 307 Harcırahlar 38 000 308, 4598 sayılı 
Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve harcırahları 6 000 309 Taşıt giderleri 
9 000 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 403 Temsil giderleri 3 000 407 Muhasebei 
Umumiye Kanununun 48 inci maddesini ilgilendiren giderler 2 000 417, 6326 sayılı 
Kanunun 9, 87 nci maddelerini ilgilendiren giderler 3 000 419 Mahkeme giderleri 
ile 6326 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince komiserlere verilecek ücret ve 
giderler 446, 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı 
447 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil müdafaa fonu karşılığı 
451 Yayın giderleri 452 4489 numaralı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin havaleleri ile başka her çeşit giderleri 1 Beşinci kısım - Borçlar 501 
Geçen yıl borçları 1 000 502 Eski yıl borçları 1 000 505 Hükme bağlı borçlar 6 000 20 
000 200 2 435 12 000 549 Lira Altıncı kısım - Yardımlar 653 Memur ve hizmetlilere 
öğle yemeyi karşılığı olarak Sanayi Bakanlığı Memurları İstihlâk Kooperatifine 
yardım -6 452 (Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi ilişik cetvellerle birlikte oya sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 2. — Petrol Dairesi Reisliği 1961 
bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
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1 407 000 lira olarak tahmin edilmiştir. B. 2 3 4 5 B - CETVELİ Petrolden Devlet 
hakkı Müteferrik varidat Teberrular Geçen yıldan devreden nakit mevcudu Lira 906 
546 1 1 500 452 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okutup, cetvelle birlikte oylarınıza arz 
edeceğim. (İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi, cetvelle birlikte oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 3. — Petrol Dairesi 
Reisliğince 1961 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve 
tahsiline 1961 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 30.6.1936 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi 
gereğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir.  

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 5. — İstimlâk bedeli ile ika edilecek zararlar 
karşılığı olarak petrol hakkı sahiplerinden alınacak mebaliğden idarece irad kaydı 
lâzımgelenler bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde gelir, diğer taraftan (A/l) işaretli 
cetvelin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum, Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki ödenek 
üstünde çıkan ve 1960 bütçesinin aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten 1954 - 1959 bütçe yıllarına, aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 
93 üncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçesinde 
bulunan borçlar 1961 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 4 üncü 
kısım bölümleri bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye Vekâletince 
aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1961 tarihinden itibaren mer’idir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Sanayi Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 1961 yılı Petrol Dairesi Başkanlığı bütçesini açık oyunuza 
sunuyorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçesi
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı hakkında 

Kurucu Meclis üyeleri tarafından söz almak isteyen olmadığından bölümlerin 
okunmasına geçildi.
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe Kanunu  MADDE 1. — Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderler için 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 5 254 000 lira ve yatırım giderleri için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 lira ödenek verilmiştir. B. 201 202 
203 204 206 207 209 A/l - CETVELİ İkinci kısım - Personel giderleri I - Maaşlar 
ve ücretler Maaşlar Ücretler Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Başka haklar 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 
inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılan 392 601 508 700 93 000 68 850 11 500 210 221 301 303 
304 305 306 307 308 lira ödemeler Temsil tahsisatı Emekli, dul ve yetim maaşı 
Büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Kira bedeli Giyecekler Harcırahlar 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi 
giderleri harcırahları ve 97 086 3 000 10 200 37 625 4 500 22 500 73 000 6 800 29 
750 1 500 501 502 505 653 403 407 418 419 421 422 423 424 426 B. Lira 309 Taşıt 
giderleri 2 500 311 4047 sayılı Kanun gereğince verilecek fahrî hizmetler tazminatı 
150 000 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil giderleri 1 500 Geriverilecek 
paralar 1 Faiz, acyo ve para taşıma giderleri 1 000 Mahkeme giderleri 12 000 Spor 
faaliyetlerinin gerektirdiği giderler 1 159 785 Spor muayene merkezleri umumi 
giderleri 2 500 Profesyonel kulüplerin spor faaliyetleri dolayısiyle ifası gerekli her 
türlü giderleri 605 000 Spor malzemeleri 43 000 Spor saha ve tesisleri dışında 7258 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince yapılacak her türlü giderler karşılığı 1 
Matbaa işletmeciliği ile ilgili her türlü giderler 1 420 000 Yayın giderleri - 10 000 
Danışma Kurulu, azaları umumi giderleri 10 000 Japonya’da yapılacak Dünya Güreş 
Şampiyonası ile Balkan Güreş Şampiyonası umumi giderleri 450 000 Beşinci kısım - 
Borçlar Geçen yıl borçları 3 000 Eski yıllar borçları 5 100 Hükme bağlı borçlar 3 000 
Altıncı kısım - Yardımlar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlileri 
Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığına (Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerinde 
kullanılmak üzere) 15 000 427 451 460 462 55 lira Yatırımlar Satınalma, yapı tesis 
ve sermaye tahsisleri 741 7258 sayılı Kanunu gereğince vücuda getirilecek spor saha 
ve tesislerinin her türlü yapım ve esaslı tamir giderleri.

BAŞKAN— Birinci maddeyi (A/l) ve (A/2) cetvelleri ile birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 2, — 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 5 254 001 lira olarak tahmin edilmiştir. 
B - CEVELİ 1 2 3 4 5 Umumi bütçeden yardım 2 204 999 Spor faaliyetlerinden elde 
edilecek varidat 1 Teberrular 1 000 Çeşitli varidat 2 460 001 Geçen yıldan devreden 
nakit mevcudu 588 000 (İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi (B) cetveli ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 3. — Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünce 1961 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1961 bütçe yılında da devam olunur. 



535

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.... Kabul edilmiştir. MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi 
gereğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe 
Kanunu tasarısı ile Teşriî organa sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Kuruluşu hakkındaki 30.5.1941 tarihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı 
kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1961 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 inci maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — Geçen yıl borçları bölümündeki ödenek üstünde çıkan ve 1960 yılı 
bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet 
bölümlerinden bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 1941 - 1959 
bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 üncü maddesine göre 
zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1961 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 üncü kısım bölümleri bakiyelerinden 
eski yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 7. — Spor faaliyetleri dolayısiyle elde edilecek hâsılat, bir taraftan bağlı 
(B) işaretli cetvelin ikinci bölümüne gelir, diğer taraftan bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
421, 423 ve 426 ncı bölümlerine ödenek kaydedilir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 8. — 3530 sayılı Teşkilât Kanununun 9 uncu maddesi gereğince Merkez 
istişare Heyetinin kabul etmiş olduğu Futbol Profesyonellik Talimatnamesinin 34 
üncü maddesi gereğince profesyonel takımlar arasında yurt dâhilinde bölgesi içinde 
veya dışında yapılacak maçlardan elde edilecek brüt hâsılatın % 5 i amatör takımlarla 
yapılacak maçlardaki brüt  hasılatın % 3’ü Futbol Federasyonu hissesi olarak tahsil 
edilip bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelin ilgili bölümündeki gelir diğer taraftan 
(A/l) işaretli cetvelin ilgili bölümüne ödenek kaydolunur.

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 9 uncu maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 10 uncu maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 11 inci maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçesi Kurucu Meclis tarafından 

kabul edildi.
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçesi
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşülmesine 

başlandı. Kurucu Meclis üyesi Hakkı Veli Beşe söz aldı, “Birinci Cumhuriyet devri 
boyunca, vakıflar dâvası bu kürsiye ancak kolu kanadı kırılmak, politikaya tavizler 
vermek için getirildi. İlk defadır ki, Millî Birlik Hükümeti mevzuu, yapıcı kurtarıcı 
bir görüşle ele almış bulunuyor. Dâvanın üç probleminden birini ve en mühimmini, 
hiç şüphe yok, âbidelerin onarımı mevzuu teşkil eder. Rakamlar, en belîğ ifade 
vasıtalarıdır. Binaenaleyh huzurunuzda mümkün olduğu kadar onları dillendirmiye 
çalışacağım. Ve vaktin darlığını düşünerek meselelerin serlâvhalarını, fasıl başlarını 
vermekle iktifa edeceğim. Arkadaşlar bakım ve idaresi vakıflara ait ve çoğu dünya 
ölçüsünde şaheserler arasında bulunan eski eserlerin sayısı 3 400 küsurdur. Bu 
eserlerin bir kuşaktan öteki kuşağa ayakta olarak teslim edilebilmesi, yani 25 sene 
daha ayakta tutulabilmesi için 650 - 700 milyon liraya ihtiyaç vardır. Buna mukabil, 
âbideler onarımı faslına 3 - 5 milyon lira arasında bir ödenek konabilmektedir. Bu 
tempo değişmediği veya tabiat kanunlarında âbideler lehine mucize kabilinden bir 
değişme vukua gelmediği takdirde bu eserler 40-50 sene içinde birer harabe haline 
gelecektir. Bugünkü medeniyet âleminin anlıyacağı mânaya göre, eski eserler yurdun 
tapu senetleri, kaşeleridir. Vatanı vatan yapan âmiller arasında anıtların mevkii 
başta gelir. Hal böyle iken memlekette korkunç bir anıt kıran fırtınası esmekte ; 
topraklarımızın yanısıra, bir de âbideler erozyonu hüküm sürmektedir. Bugünkü 
tempoya göre, anıtların onarımı için asgarî 100 seneye ihtiyaç vardır. Bu müddeti 
onların beklemesine maddeten imkân yoktur. Ciddî bir restorasyon plânının başarı 
ile tatbik edilebilmesi için asgarî 75 kişilik bir fennî ekibine ihtiyaç vardır. Buna 
mukabil, idarede klâsik mimaride yetişmiş 4-5 mimar mevcuttur. Böyle bir ekibi 
kurup yetiştirmeye, bir taraftan malî imkânsızlık, diğer taraftan maliyenin barajları, 
engelleri mâni olmaktadır. Geçiyorum ikinci probleme, hayrî ve sosyal hizmetler 
mevzuuna; tarihî bir vakıadır ki, arkadaşlar, bugünün en zengin ve medenî milletleri 
bile bizim millet olarak hayır hizmetleri sahasında katettiğimiz merhalenin eşiğine 
bile ulaşamamışlardır. Ama ne yapalım ki, akıncı devrimiz durmuş, ırmak yatağına 
çekilmiş ve günün birinde 4-5 imaret, 8 -10 öğrenci yurdu, bir hastahane ve tamtakır 
bir hazine ile başbaşa kalıvermişiz. İşte bugünkü durumumuz. Vakıflar bütçesi 44 
milyonu bulmuş; fakat bunun 26 milyonunu hazine yardımı teşkil etmekte, yani, daha 
dün Maliye Nezaretinin ödiyemediği memurlar maaşlarını yalnız Bağdad Hazinesi 
ile bir çırpıda ödeyiverecek kadar zengin olan Vakıf Hazinesi tam bir aciz halinde. 
Bunun başlıca sebepleri şunlardır: 1. İmparatorluk yıkılınca, vakfın kıymetleri 
milyarları aşan gayrimenkulleri millî sınırlar dışında kaldı. Yalnız, Yunanistan’da 
bıraktığımız  gayrimenkullerin (250) milyon altın lira değerinde olduğunu söylersem, 
küçük dilinizi yutmazsınız inşallah! Bu malların karşılığında bedel olarak bir santim 
alınamamıştır.  2. İdare, aşarın ilgası dolayısiyle bugünkü  rayice göre (40) milyon 
liradan aşağı düşmiyen  bir kısım gelir kaynaklarından mahrum bırakıldı; ormanları 
elinden alındı. 3. Son yarım asır içinde Vakfa lüzumsuz,  hattâ zararlı bir müessese, 
bir fosil nazariyle bakılmaya başlandı. Bu inanışla malları yağmaya  lâyık görüldü. 
Âmme idare ve müesseseleri ile fertler bu konuda birbirleri ile âdeta yarışa çıktılar. 
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Arşivlerde hâlâ 10 bine yakın dâva dosyası bulunması, bu acı vakıanın delilleridir.  
4. Ecnebiler de bize ayak uydurdular. Türlü kötü yollara başvurarak ele geçirdikleri 
halılar, seccadeler, yazma kitaplar gibi antika eşya ile kendi memleketlerinde müzeler 
kurup milletlerine hediye ettiler. Ve nihayet son kısma geliyorum, kaynakların  ıslahı 
ve artırılması mevzuuna; maalesef, bugün  Vakfın elinde kalan malların kıymeti 
takriben  bir milyar 100 milyon liracık tutmaktadır. Bu malların 7 200 ne yakını 
müsakkafattır. Gönüller acısıdır ki, bu bir milyarlık servetten alınabilen kira 8 
885 000 liradan ibarettir ki, nispeti % 0,88 dir; yani % 1 bile değildir. Böyle bir 
işletmeciliğine dünyanın hiçbir tarafında raslanmaz. Derhal lâve edeyim ki, 20 
seneden beri bir çivi çakılamamak yüzünden müsakkafların çoğu  hurdahaştır. 100 
milyon lirayı mütecaviz tamir masrafına ihtiyacı vardır. Buna mukabil, tamir masrafı 
olarak seneden seneye bütçelere konabilen para, birkaç yüz bin lira arasındadır. 
Kiraların % 1 nispetine bile ulaşamaması, 1939 kira rayiçlerini dondurmaya esas 
ittihaz eden Millî Korunma Kanunu vakıf gayrimenkulleri daha düşük seviyede ve 
çok daha eski seneler rayicinde bulduğu halde tatbikatçıların vakıflar aleyhindeki 
bu durumu düzeltmeye yanaşmamalarından ileri gelmiştir. Durum hulasaten budur. 
Böyle olunca alınacak tedbirler de kanaatimce şunlar olmalıdır : 1. Hurdahaş bir 
vaziyette olan gayrimenkulleri küllerle kâfi derecede irat getirmiyen bina ve 
topraklar mümkün mertebe hızla elden çıkarılmalıdır. Tasfiye zarurîdir. Vakıfların 
bir de bankası vardır. Eğer, şimdiye kadar tasfiye yoluna gidilse ve satış bedelleri 
banka marifetiyle idare edilmiş olsaydı, zarar bu kadar büyük olmazdı.” Dedi.

Ardından Kurucu Meclis üyesi  Altınsoy Mehmet söz alarak, “ Muhterem 
arkadaşlarım, benden evvel bu kürsüde konuşmuş olan sayın arkadaşımızın uzun 
müddet kıymetli hizmetleri ile bu müesseseyi tedvir etmiş bir insan olarak kendi 
ihtisasları dâhilinde burada yapmış oldukları tenkide iştirak ederim. Ancak ben  
âcizane bu mevzuda başka bir yönden mâruzâtta bulunacağım: Türk evlâdının 
hamiyet duygusundan, vatan ve milletin beka ve selâmetine hizmet isteğinden 
meydana gelmiş olan Vakıflar, mütevazi bir bütçe ile huzurunuza gelmiş bulunuyor. 
44 milyon liralık bu bütçenin 17 milyon 757 bin lirası kendi kaynaklarından 26 
milyon küsur kısmı da Hazineden temin edilmektedir. Hayır yapmak ve  sosyal 
hizmetlerde bulunmak gayesi ile kurulmuş. Müessese kendi hizmetlerini göremediği 
için Devlete, Hazineye yük olmaktadır. Bendeniz hazin  olan tarafına uzun, teferruatı 
ile girmiyeceğim.  Fakat niçin bu hale geldiğinin sebeplerini izaha  çalışacağım. 
Bunlardan birincisi : Vakıf müesseseleri hakkında Medenî Kanunun ağır hükümleri 
vardır. Bu, bir daha vakfın yapılamayacağı kadar ağırdır. Bunun için, mevcutlariyle 
iktifa edilmesi zaruretini hâsıl etmiştir. Arz ettiğim gibi, hakikaten Medenî Kanunun 
Vakfa ait hükmünün tadil edilmesi, değiştirilmesi lâzımdır, Vakıfların ihyasına 
gidilmesi isteniyorsa. İkinci sebep Bu; mühim bir sebeptir. Vakıflar uzun senelerden 
beri hakikî gayelerinden inhiraf eder şekilde kullanılmıştır, hakikî gayelerine hizmet 
edememiştir. Bunun belli başlı sebepleri siyasî sebeplerdir, Bir misal olarak Vakıfar 
İdaresi yalnız İstanbul’da pek çok gayrimenküllerini yok pahasına satmış olduğunu 
arz edebilirim. Vakıf müesseselerinin gelir getirecek gayrimenkulleri de şimdiye 
kadar iyi tedvir edilememekten, iyi işletilememekten mütevellit hemen hemen 
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bugün gayet cüzi bir gelir getirmek durumundadır. Yine bir misal arz edeyim; İntifa 
Hakkı Kanununa göre, intifa hakları üç senelik gelir vasatileri alınmak suretiyle, bir 
meblâğ üzerinden icar edilmektedir. Halbuki bu üç senelik gelir, piyasa; gayet düşük 
takdir edilmekte ve buna istinaden de kiraların gayet düşük olduğu görülmektedir. 
Ayrıca Vakıflar bütçesinin gerekçesinde izah edilen bir kısım var. Her ne kadar Kira 
Kanununda Vakıflara da taallûk eden hükümler mevcutsa da kiralar, yani vakıfların 
kiraları kendi emsali olan diğer kiralarla aynı durumda değildir. Bunun sebebi vakıf 
kiralarının çok düşük olmasıdır. Daima bu kiralar emsallerinden aşağı bulunmaktadır. 
Bu mevzuda söylenecek çok şey olmakla beraber vaktin dar olduğunu ve bütçenin 
son safhasına gelmekten dolayı hepinizin yorgun bulunduğunu düşünerek fazla 
uzatmıyacağım. Vakıflar müessesesi bugünkü haliyle hakikî gayesine hizmet 
etmekten uzaktır. Maalesef bu gayeden bugün mahrumdur. Halen bu müessesenin 
başında bulunan ve orada çalışan arkadaşların hizmet kabiliyetlerini ve kıymetlerini 
takdir etmemek doğru olmaz. Fakat, bugünkü haliyle Vakıflar İdaresi asıl gayesine 
hizmet edecek durumda değildir. Arkadaşlar; bu müesseseyi ya ilga edelim veyahut 
da ihya edelim. Eğer ihya edilecekse bu bir kanun meselesidir. Hattâ Medenî 
Kanunun tadili meselesidir. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım.” Diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra Kurucu Meclis üyesi Abdülhadi Toplu söz aldı, “ Muhterem 
arkadaşlar, benden evvel konuşan arkadaşlarımız bâzı hususlara temas ettiler. 
Vakıflar mevzuu,  Türk Milletinin bugün hakikaten üzerinde durduğu, üzüntü 
duyduğu bir mesele oldu. Bendeniz de bu mevzu üzerinde bâzı noktalara temas 
edeceğim, bunun için söz almış bulunuyorum. Bir zamanlar İngiltere’nin hayranlıkla 
takibettiği, bütün milletlerin örnek sosyal müesseseleri derecesinde içtimaî, sosyal 
yardım müesseseleri olan vakıfların bugün içinde bulunduğu atalet Türk Milletini 
tedirgin etmektedir. Vakıflar; Türk Milletinin; iyilik, güzellik, hayırseverlik 
duygularından neşet etmiş büyük sanat kudretini gösteren bir millî müessesedir. Bu 
millî müessese, millî hüviyeti haiz olduğu için ve hiçbir zaman Türk İnkılâplarını 
zedeleyici, önleyici bir hüviyet taşımadığı içindir ki Cumhuriyetin ilk kuruluş 
yıllarında Vâkıflar müessesesinin devamına lüzum görülmüş ve umum müdürlük 
halinde yaşatılmıştır. Maalesef bugüne kadar bu müessese, şu veya bu sebeplerle 
ihmal edilmiş bir müessese olarak devam edegelmiş ve bu yüzden Türk Milletinin 
bu müesseseye karşı olan, alâkası zayıflamıştır. Neden Vakıflar İdaresi inkişaf 
edememiştir! Bir ticaret erbabı dahi, evvel emirde yaptığı işi bilmesi ve elinde 
bulunan mamelekini, malının durumunu tâyin ve tesbit etmesi lâzımdır. Bendeniz 
yapmış olduğum tetkikat neticesinde Vakıflar müessesesinin halen elinde bulunan 
mamelekinin envanterine sahibolmadığı, malının ne olduğu, neyinin bulunduğu, 
kıymetinin, değerinin ne olduğu daima tesbit edilememiş olduğunu üzüntü ile 
müşahede ettim. Alâkalı Devlet Bakanından ve Vakıflar müessesesinin mesul 
şahıslarından bu müessesenin envanterinin bir an evvel yapılmasını rica ediyorum. 
Muhterem arkadaşlar, halkımızın vakıflara karşı alâkası sonsuzdur. Bu müesseseye 
biraz daha alâka gösterilirse Türk milletinin alâka ve yardımları bu müesseseyi 
Devlet Hazinesine yük olmak yolundan alıkoyar ve hattâ Devlete de yardımcı 
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olması sağlanabilir. Zaman zaman gazetelerde vakıflara ait emlâkin satış ilânlarına  
raslıyoruz. Bu satışların gayesi nedir? Gerçi kanunu mahsusunda gayesine ulaşmış 
durumda olduğu zaman arazinin satılmasına cevaz veren hükümler mevcuttur. 
Ama bâzı satışlar var ki, bunların kanuna istinadetmediğini gördüm. Vakfın satılan 
mallarından elde edilen gelirin aynı gayeye hizmet eden başka bir vakfa, vakfedenin 
ismine izafeten, tahsisi icabeder. Halbuki Doğu’da bir vakfın gelirini tanzim ediyor, 
bu, vakfın gayesine uygun olmaz. Halk efkârı içinde, yardım yapma hususunda 
endişeyi intacediyor. Muhterem’ arkadaşlar, bir başka husus daha vardır. Camiler 
ve müştemilâtı vakıfların mülkiyetindedir, idaresi ise Diyanet İşlerine aittir. Bu 
camiler de, birçok vilâyetleri gezdim, birtakım mefruşatın yüksek kıymetlere haiz 
olduklarını gördüm. Eski el yazıları ile yazılmış eserlerin mevcudiyetini gördüm. 
Bunların murakabesi için acaba kayıtları var mıdır? Bunlar için Diyanet İşleri 
Reisliğinde bir defterin tutulduğunu biliyoruz, bu kayıtlar gayrinizami şekildedir, 
birçokların da kayıtları yoktur. Bunlar doğrudan doğruya vakfın zararını mucibolan 
durumda oldukları için rica ediyorum, bunların behemalhal kayıtlarının tutulması 
lâzımgelir. Kayıtlarının tutulması için de ilgililerinin gerekli direktifi vermesi şarttır. 
Yoksa hademei hayratın hüsnüniyetine bırakılmış oluyor. Bendeniz bu kadarla iktifa 
edeceğim. Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Ardından Kurucu Meclis üyesi Aksoley Mebrure söz aldı“ Sayın Başkanım 
sayın arkadaşlarım, hepinizi hürmetle selâmlarım. Sözlerime başlamadan önce bana 
yerini terk etmiş olan arkadaşım Salâhattin Tandal’a teşekkürü bir borç bilirim. 
Çünkü o da aynı konuda söz almıştı. Mevzuun benim ağzımdan dile getirilmesini 
arzu ettiler. Bir temennim var. Raporda dikkatimi çekti. Raportör arkadaşımız 
Sayın Ahmet Yıldız Guraba Hastanesi kadrolarının ayarlanması hakkında bir kanun 
tasarısı hazırlandığı ve bunun Meclise getirilmesi temennisinde bulunuyor. Aynı 
temenniyi ben de izhar ediyorum. Arkadaşlarım; Kurucu Meclis teşekkül etmeden 
evvel 16.11.1960 da Bakanlar Kurulu tarafından böyle bir tasarı tanzimedilerek 
Millî Birlik Komitesi Başkanlığına takdim edilmiş, Kurucu Meclisin teşekkülünden 
sonra Başbakanlık, vaktiyle hazırlanmış olan bu tasarıyı revizyondan geçirmek 
maksadiyle alıkoymuş ve Meclise sevk etmemiştir. Bu tasarı nedir? Niçin ben 
bu kadar bu tasarının üzerinde duruyorum? Hepiniz bilirsiniz; Guraba Hastanesi 
vakıflara ait bir müessesedir. Orada çalışan gerek doktorların ve gerekse hemşirelerin 
ve diğer müstahdemin, Sağlık Bakanlığının Teşkilât Kanununda çalışanlardan daha 
dûn derece ücretler almaktadırlar. Bir misal ile arz edeyim. (D) cetvelindeki hademe 
350 lira, yurt doktoru ise 300 lira alıyor. Guraba Hastanesinde çalışan asistanlar 450 
lira ücret alır, Sağlık Bakanlığı müesseselerinde çalışan asistanlar ise 500 - 800 lira 
arasında ücret alırlar. Şimdi tasavvur buyurun, altı yıl emek vererek yetişmiş olan 
bir genç hekim Guraba Hastanesinde 450 lira, Cerrahpaşa Hastanesinde ise 600 - 
800 lira ücret alıyor. Arkadaşlar hakikaten bu aksaklıkların bertaraf edilmesi için 
bu kanunun bir an evvel getirilmesi gerekmektedir, eşitsizliğin giderilmesi lâzımdır. 
Ben Hükümetten bu kanunun bir an eyvel Meclise sevk etmesini rica ediyorum. 
Kendilerine bir kolaylık olmak için arz edeyim. Bu kanunun 1/141 No: lu dosya 
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içinde Meclisin Kanunlar Kalemi Müdürlüğünde beklemektedir. Aziz arkadaşlarım; 
sözlerimi burada bitirir, bütçenin memlekete ve milletimize hayırlı olmasını temenni 
ederim. Hepinizi hürmetle selâmlarım.” Dedi.

Kurucu Meclis üyesi Erdinç Sait söz aldı, Sıkıldığınız bir zamanda hakikaten 
söz alıp konuşmak iyi bir şey değil. Fakat beni üzüntüye sevk eden bir hâdiseyi 
huzurunuzda dile getirmek mecburiyetini kendimde hissediyorum. Van Gölü 
havzasında eski Türklerden kalma bâzı tarihî eserler vardır. Biz bunu senelerden beri 
Hükümete, ilgililere anlattık, fakat bir türlü kimse buraya bir kuruş bile sarf etmedi. 
Ben tahmin etmem ki, Bulgaristan’da, Yugoslavya’da, Yunanistan’da kalmış olan 
Türk eserleri, bu kadar sahipsiz ve kimsesiz kalmış olsun. Bu bölgenin bir hususiyeti 
var, burası hudut boyudur. Zaman zaman şu veya bu şekilde hoşumuza gitmiyen 
sözler ve talepler işittiğimiz bir vakıadır. Dedelerimizden kalan ve Türk olduğumuzu 
ispet edebilecek bâzı eserler vardır ki, göz göre göre bunların yıkılmasına insan razı 
olur mu? Sonra öyle bir bölge ki, halkı fakir, çeşitli zamanlarda istilâya uğramış. 
Bu ve buna benzer sebeplerle gelişememiş. Kendi kendisine bunu tamir etmesine 
katiyen imkân yok. Bu bahsettiğim meseleler Vakıfların da Maarif Vekâletinin de 
alâkası dışında olan şeyler değil. Birçok yerlerde birçok cami, türbe ve kümbetler 
yıkılmış harabolmuş durumdadır. İtiraf edeyim arkadaşlar, üzülerek söylüyorum, 
bunların çoğu maalesef ağıl olarak kullanılmaktadır. Erciş ve Adilcevaz gibi yerlerde 
birçok cami ve türbeler yıkılmak üzeredir. Elbette bugünkü Hükümetin durumunu, 
meselelerini idrak ve kabul ediyorum. Fakat vakit geçirmek doğru değildir. Bu 
eserlere gereken alâkayı göstermek lâzımdır. Bu, aynı zamanda bizim millî bir 
vazifemizdir. Bir hizmet olarak değil millî bir vazife olarak alâka göstermek hepimiz 
için elzemdir. Gün geçirmeden bunları onarmaya mecbursunuz.” Dedi.

Ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi için Devlet Bakanı Muharrem İhsan 
Kızıloğlu söz alarak kürsüye geldi, “Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bütçesinde üzücü düşünce ve hisleri belirten tenkidlere, Devlet 
Bakanlığı vazifesi uhdemde ve Başbakanlığa bağlı olduğu için kısaca mâruzâtta 
bulunacağım. Biz vakıfları şu tarzda bulduk; güzel bir bayanın boynunda değer 
ve kıymetine paha biçilmez kolyesine dizilmiş incilerin toza, toprağa, çamura 
terk edilmiş durumda. Biz, şimdi teker teker bu incileri toplayıp, bir araya getirip, 
bu kolyeye eski değerini kazandırmak istiyoruz. diyerek kısa bir konuşma ile 
konuşmasını tamamladı.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1961 yılı bütçesinin maddelerine geçildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 
yılı bütçe Kanunu MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan giderleri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 20 345 000 
lira ve yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 23 915 
000 lira ödenek verilmiştir. 201 202 203 206 207 209 210 217 218 221 301 302 303 304 
305 306 307 308 309 407 417 418 419 421 6 : 1 A/l - CETVELİ İkinci kısım - Personel 
giderleri I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Ücretler Geçici hizmetliler ücreti II - Başka 
haklar 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil 
bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 
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sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı 
Ek görev tazminatı Kasa tazminatı Emekli, dul ve yetim maaşları Üçüncü kısım - 
Yönetim giderleri Merkez daireleri büro giderleri Vilâyetler büro giderleri Basılı kâğıt 
ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Vilâyetler kira bedeli Giyecekler 
Harcırahlar 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve harcırahları Taşıt 
giderleri . Lira  4 341 101 3 451 200 300 000 97 390  1 764 826 4 200 5 600 16 000 
1 050 000 27 502 130 000 75 000 110 500 26 000 60 000 426 761 35 000 42 500 
Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Muhasebei Umumiye Kanununun 48 inci maddesini 
ilgilendiren giderler Vakıf akarlar giderleri Faiz, acyo ve para taşıma giderleri  Her 
çeşit tesbit ve satış giderleri Arazi, incirlik ve zeytinlikler umumi giderleri 460 000 
1 315 000 5 000 25 000 150 000 — 557 — B. 422 424 425 426 450 451 452 454 
456 476 B : 8 Hayri ve sosyal hizmetler 5 5634 sayılı Kanunla ilgili giderler Hayrat 
giderleri Muhtelif istihkaklar Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere 
verilecek burslar Yayın ve tanıtma giderleri 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi 
memleketlere gönderileceklerin harcırahları ile başka her çeşit giderleri Sigorta 
giderleri Düşünülmiyen giderler giderleri Beşinci kısım - Borçlar 501 Geçen yıl 
borçları 502 Eski yıllar borçları 505 Hükme bağlı borçlar Altıncı kısım - Yardımlar 601 
Kudretsiz hayrata yardım 604 Mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademe ücretleri 
farkları 605 Vakıflar Memurları Yardımlaşma ve Biriktirme Sandığına yardım. (Memur 
ve müstahdemlerin öğle yemeği giderleri için) A/2 - CETVELİ 27.2 Lira 998 200 212 
500 15 000 223 350 43 000 42 500 1961 12 501 500 1 70 000 20 466 15 466 40 000 755 
000 22 500 , Yatırımlar 701 Vakıf akarlarla kira getirmiyen binalar onarımı ve küçük 
yapılar 415 000 741 Yapma ve onarma işleri 23 500 000. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. (Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 2 — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı giderlerine karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 44 260 000 lira tahmin edilmiştir. B - CETVELİ B. 1 İcareler 2 Temettü ve 
faizler 3 Türlü gelirler 4 Hazineden yardım 5 Geçen yıldan devrolunan gelir fazlası 
Lira 8 919 000 1 824 400 5 936 000 26 868 000 712 600 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. (İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1961 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
1961 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 30.6.1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince 
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muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu 
tasarısı ile teşriî organa sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve 
teşkilâtı hakkındaki 27.6.1956 tarihli ve 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1961 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 inci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki 
ödenek üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin aidolduğu  tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödenekten; 1928 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 üncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1961 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 ve 6 ncı kısım bölümleriyle yatırım bölümleri bakiyelerinden eski yıllar borçları 
bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait 
formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 7. — 7 nci maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. MADDE 8. — 1961 
bütçe yılı içinde kapatılmak üzere Başbakanlığın onayı ile 500 000 liraya kadar kısa 
süreli avans almaya ve hesaplar açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

BAŞKAN — 8 inci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir.  Ara verildikten sonra oylamaya yeniden geçildi.

Vakıflar bütçesinin maddelerini okumaya devam ediyoruz. 9 uncu madde 
okunacaktır. MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. MADDE 10. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 1961 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesini açık oyunuza 
sunuyorum. 1961 yılı Bütçe Kanununun 1 inci maddesini yeni şekliyle okutuyorum. 
1961 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı MADDE 1. — Devlet bütçesine giren dairelerin 
1961 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 5 961 365 000 lira ve yatırım giderleri için de bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 2 717 338 067 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Okunan maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. 1 inci madde kabul edilmiştir. MADDE 2 — Devlet bütçesine giren 
dairelerin 1961 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 7 655 500.000 lirası normal kaynaklardan 1 023 203 067 lira.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 malî yılı Bütçe Kanunu Tasarının kanunluğu 
kabul edilmiştir.
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27 MAYIS 1960 İHTİLALİ KAYNAKÇASI
Bilindiği üzere 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi Türkiye’nin siyasi tarihinde 

yaşanmış en önemli politik kırılmalardan,  olaylardan birisidir. Bu nedenle, 27 Mayıs 
Müdahalesi, gerek ihtilal sonrası yaşananlar ve gerekse günümüze kadar yapıla gelen 
politik tartışmalarla pek çok polemiğin konusu olmuş, üzerine akademik çevrelerce pek 
çok bilimsel çalışma yapılmış, yayınlar meydana getirilmiştir. Aynı zamanda, olayın 
kahramanları, kaleme aldıkları hatırat ve anılarıyla bu büyük karmaşada yaşanan olayları 
kendi açılarından anlatarak kimi zaman eleştirilere karşı bir savunma, bazen de karşı 
eleştirilerde bulunmuşlardır. Böylece, 27 Mayıs 1960’ın üzerinden geçen yarım yüzyıllık 
zaman dilimi içerisinde bu yolla hatırı sayılır bir külliyat, bir yayın birikimi oluşmuş 
bulunmaktadır. Öte yandan, gazeteler yoluyla yapılan açıklamalar ve yazı dizileri de 27 
Mayıs İhtilali için zengin bir bilgi kaynağı meydana getirmiş bulunmaktadır. 

Aynı zamanda 27 Mayıs İhtilali doğal oluşumu ve akışı içerisinde, Milli Birlik 
Komitesi Tutanakları, Yassıada Duruşmaları belgeleri, Kurucu Meclis Tutanakları, 
Resmi Gazete mevzuat neşriyatı, nizamnameler ve tüzükler gibi son derece önemli 
pek çok tarihi belgenin de konusu olmuş bulunmaktadır. Bundan sonra da siyasi ve 
entelektüel tarihimiz açısından, pek çok yayına ve bilimsel araştırmaya konu olacağı 
açıktır. “27 Mayıs İhtilali Kaynakçası” bir yandan meydana gelen bu yayınların bir 
dökümünü araştırmacılara sunarken diğer yandan da konu üzerine çalışma yapmak 
isteyen siyaset bilimi uzmanları ve tarihçiler için derli toplu bir bibliyografya sunmak 
amacıyla hazırlanmış bulunmaktadır. Kuşkusuz bibliyografya çalışmalarında tam 
ve eksiksiz bir envanter ortaya koymak son derece zor bir iş olması nedeniyle, 
araştırmacıların bu eksiklikleri göz önünde bulundurmaları gereği açıktır.
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KAYNAKÇA
Gazeteler:
Akşam (1960–61)
Ankara Telgraf Gazetesi
Cumhuriyet(1960–1961)
Dünya
Öncü Gazetesi
T.C. Resmi Gazete (1960–1961)
Tanin
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Ulus
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Yeni İstanbul
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Forum
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Hükümetler ve Programları 1920-1987, (Haz.:Nuran Dağlı-Belma Aktürk), 

Ankara. TBMM Basımevi,1988.
Milli Birlik Komitesi Zabıtları
Kurucu Meclis Tutanakları
Emekli İnkılap Subayları (EMİNSU) Tüzüğü, Ankara, 1960.
Kurucu Meclis İç Tüzüğü, Ankara, 1961.
Kurucu Meclis Tarafından Sonuçlandırılamayan Tasarı, Teklif ve Tezkerelerin 

Özeti, Ankara, TBMM yayını, 1961.
Milli Birlik Komitesi İç Tüzüğü, Ankara, 1960.
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