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1. -GEÇEN TUTANAK ÖZZETÎ 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 'Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun 4 ncü ve 6 nci 
maddelerinin değiştirilmesine, 

Erzurum Milletvekili Said Başak'in, Jş Ka
nununun 5518 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci 
maddesinin (B) fıkrasının ve aynı Kanunun 101 
nci maddesinin değiştirilmesine, 

Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'ın, 
Resmi dairelerden kaldırılan resimlerin cam ve 
çerçevelerinin Veremle Savaş Deroeğiyle Kızıl
ay Derneğine devrine dair olan kanun teklifleri, 
talepleri üzerine geri verildi. 

Kars Milletvekili Esat Oktay'm, Ardahan'da 
bir sağlık merkezi açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine, 

Urfa Milletvekili Necdet Açanal'm, Süne ha
şeresi ile mücadele için ne gibi tedbirler alındı
ğına ve bu hususta bir plân tatbik edilip edil
mediğine, 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından harice çıka
rılan zahireye ait tahkikat dosyalan hakkında 
yapılan muamele neticesine dair olan sorulan, 
ilgili Bakanlar oturumda hazr bulunmadıklann-
ından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Çeşitli kanunlarda mevcut geçici tazminat 
hakkındaki hükümlerin kaldırılmasına 

Çeşitli kanunlarda mevcut ikramiyeler hak
kındaki hükümlerin kaldırılmasına^ ve ortaöğ
retim okullarında çalıştırlan yardımcı öğret
menlere ayni yardım verilmesi hakkındaki 4599 
sayılı Kanun hükmünün kaldmlmasına ve fev
kalâde zam hakkındaki 4178 sayılı Kanun hük
münün bunlara tatbik edilmemesine dair olan 
kanunlar, kabul edildi. 

Radyoloji, radyum ve elektrikle tedavi ve 
diğer fizyoterapi müesseseleri hakkındaki 3153 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasansı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının 
huzuriyle görüşülmek üzere gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

12 . II . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Manisa Milletvekili 

Fikri Apaydın Muzaffer Kurbanoğlu 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
Sedat Baran 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAB 

Tasan 
1. — Zührevi hastalıklarla mücadele husu

sunda ticaret gemicilerine gösterilecek kolaylık
lara mütaallik Brüksel Anlaşmasına katılmamı
za dair kanun tasansı (1/124) (Dışişleri ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Komisyonlarına); 

Teklif 
2. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil

let Meclisi 1950 yüı Bütçesinde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun teklifi (2/173) (Bütçe Ko
misyonuna); 

Eapor 
3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 

yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 yılı Ke-
sinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/140, 1/54) (Gündeme). 
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BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 

KATİPLER : tbrahim Kirasoğlû (Kayseri), Muzaffer Ünal (Tokad) 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, birleşim açıl-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNÜŞLAEI 

1. — Çanakkale MiUetveküi Ömer Mart ve 
[Edirne Müetveküi Cemal Köprülü-nün, Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandûı Kanununun ge
çici 65 nci maddesinin (E) bendinin değiştiril
mesine dair olan Kanun teklifinin geri verilmesi. 
kakkmda önergesi (4/112) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Emeklilik Kanununun muvakkat 65 nci 

maddesinin «E» bendinin değiştirilmesi hakkın
daki Kanun teklifimizin geri verilmesini saygı-
larımızla arz ve rica ederiz. 

Edirne Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
Cemal Köprülü Ömer Mart 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

2. — Kastamonu Milletvekili Hayri Toşun-
oğlu ve Tokad Milletvekili Halûk ökeren'in,, 
Türkiye Büyük Millet Mecisinin Dokuzuncu 
Döneminde çıkacak kanun ve kararlar hakkın
daki önergesinin geri verilmesine dair önergesi 
(4/113) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

T. B. M. Meslisi Bşkanlığma 
17 . V I . 1950 tarihinde Türkiye' Büyük Mil-

let Meclisinin Dokuzuncu döneminde çıkacak 
kanun ve kararlar hakkındaki önergemizi geri 
alıyoruz. 

Gereken işlemin yapılmasını rica ederiz. 
Kastamonu Milletvekili Tokad Milletvekili 

Hayri Tosunoğlu Halûk ökeren 
BAŞKAN — Geri verilmiştir* 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Kars Milletvekili Esat Oktay'ın, Ar
dahan'da bir sağlık merkezi açilmasmm düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna Sağlık 
ve Sosyol Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üstün-
dağ'm sözlü cevabı (6/174) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Ardahan, Kars'ın şimalinde hudut bölgesidir. 

60 yataklı memleket hastanesi olan Kars'a, 100 
kilometre mesafededir. Ardahan'ın daha şimalin
de Posof îleesi vardır ki, bu kaza ile Ardahan 
arası da 100 kilometredir. 

Sıhhi hizmet bakımından bu müşkülât nazara 

alınarak 1950. senesinde Doğu kalkınması ödene
ğiyle bu önemli ilçede bir sağlık merkezi tesisi 
kararlaştırılmış idi. Sonradan öğrendiğimize gö
re Ardahan'da sağlık merkezi tesisinden maale
sef vaz geçilmiştir. Bu vaziyete göre: 

1. Ardahan'da 1950 yılında sağlık merkezi
nin açılmamasının sebebi nedir?. 

2. 1951 yılı Bütçesinde Ardahan'da bir sağ
lık merkezi açılması düşünülüyor mu?. 

Bu cihetlerin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca- sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Dr. Esat Oktay 

— 105-T 
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SAĞLIK VE,«SOSYAL YARDIM BAKANI 

EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — Sa
yın meslektaşım Doktor Esat Bey tarafından so
rulan sualleri cevaplandıracağım. 

Yaptığım tetkikata nazaran sabık Hükümet 
tarafından Ardahan'da bir sağftk merkezi in-
şaası düşünülmüş ve bu inşaat için Doğu bölge
si tahsisatına para konulmuştu. Ancak sene zar
fında bu tahsisat diğer daha ihtiyacı olan yerlere 
sarfedildiği için kifayet etmemiş ve bundan do
layı İ950 senesinde, düşünülmüş olan Ardatotftr 
sağlık merkezi yapılamamıştır. 

Acaba 1951 senesinde böyle bir sağlık merke
zi yapılması düşünülüyor mu?. Diye sorulan 
ikinci suale de cevabım şudur: 

1951 senesinde, ekseriyeti Şark'ta olmak üze
re, daha 28 sağlık merkezi ilâvesini düşündük ve 
bunun için de kâfi miktarda tahsisatı envestis-
man bütçesine koyduk. Fakat 1951 senesi Bütçesi 
tetkik edilirken bu sağlık merkezlerinin inşaasma 
tahsis edilecek meblâğın kâfi olmadığı veyahut da 
hiç tahsis edilemiyeceği anlaşıldı. Binaenaleyh 
yeni inşaattan sarfınazar edildi.. Bundan dolayı 

• bu sene de, 1951 senesi Bütçesiyle Ardahan'da 
bir sağlık merkezi açılması, bütçe noktasından, 
mümkün olamıyacaktır. 

Ancak kendi yaptığım tahkikata nazaran Ar
dahan'da böyle bir sağlık merkezinin açılmasına 
katî lüzum vardır, bendeniz de bu kanaate va
sıl olmuş bulunuyorum. Çünkü Ardahan, soru 
takrirlerinde de belirttikleri gibi, Posof, Çıldır 
ve Göle kazalarının merkezinde bulunmaktadır. 
Buralarda yaşayan vatandaşların Ardahan'da 
açılacak sağlık merkezinden istifade edecekleri 
muhakkaktır. Bu merkez açılmadığı takdirde bu
ralarda yaşayan kesif bir nüfus bakımsız kala
cak demektir. 

1951 senesi bütçesine böyle bir tahsisat kon
mamış olmakla beraber, 1950 yılında orada bir 
sağlık merkezi kurulması derpiş olduğundan 
1951 yılında bütçede bir tasarruf yapmak imkâ
nını bulursam Ardahan'da bir sağlık merkezi aça
cağımı huzurunuzda kendisine vâdediyorum. (Al
kışlar) . 

ESAT OKTAY (Kars) — Efendim, yüksek 
huzurunuzda Sağlık Bakanına candan tefekkür 
ederim. Ardahan'ın vaziyetini görmüş/sesine ora
nın ihtiyaçlarını benim kadar duymuşlar ve 
1951 senesinde Ardahan'da bir sağlık merkezi

nin açılmasını nazarı dikkate iftîiüıslar ve bu 
yolda vâit buyurmuşlardır. Bundan dolayı 
gerek kendi namıma ve gerekse intihap bölgem 
olan Kars ili nâmına teşekkür ederim. Orada 
cidden bir sağlık merkezinin açılması yerinde 
bir harekettir. Biliyorsunuz Ardahan eskiden 
bir vilâyet merkezi idi; bugün ilce olmuştur. 
Sayhı Bakanın buyurdukları gibi dört mühim 
kazanın merkezi vaziyetindedir. Bu itibarla çok 
yerinde olacaktır. 

Bu soru münasebetiyle bir iki kelime de umumi 
olarak sağlık merkezleri hakkında maruzatta 
bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim, umumi olarak ko
nuşmayınız, yalnız Ardahan üzerinde konuşu
nuz. 

., ESAT OKTAY (Devamla) — Böyle olduğu
na göre umumi bütçede konuşmak üzere bunu 
bırakıyorum. Tekrar Sağlık Bakanma huzuru
nuzda teşekkür ederim. (Alkışlar) 

#. — Ur fa Milletvekili Necdet Açanal'tn, 
Süne ha§eresi ile mücadele için ne gibi tedbirler 
alındığına v& bil hususta bir plân tatbik edilip 
edilmediğine dair Tarım, Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/194) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı seyahatte bulun
maktadır. On gün soara avdet etmek ihtimali 
bulunduğundan bu soruyu on gün sonraki Bir
leşime bırakıyoruz. 

S, __ Seyhan Milletvekili Sinan Tektlioğlu*-
nun, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından harice 
çıkarılan zahireye ait tahkikat dosyaları hak
kında yapılan muamele neticesine dair sorusuna 
Adalet Bakanı Halil özyürüh ve Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı Zühtü ffÜM VeHbeşe'nin sözlü 
cevapları (6/SÛS) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Ticaret 

ve Adalet Bakanlıklarınca Meclis huzurunda 
cevaplandırılmasını dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Toprak Ofisi tarafından harice çıkarılan za
hire tahkikat dosyalarının orada isimleri geçen 
memurlar hakkında takibatta bulunmak üzere 
Müddeiumumiliğe tevdi edildiğini öğrenmiştik. 

Çuvallar dolusu yüzü mütecaviz dosya Mûd-

- i d * 
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dektm¥rtftilibşe çok kısa bir zamanda tetkika 

\tâfeft tmtultt^iÂf Kanunundan müstefit olan bu 
^meffiurlar haklarında inzibati ceza verilmek üze-

fi*e Ticaret Bakanlığına iade edildiğini de gaze
telerde öknâuk. 

Çök hayati ve mühim bir suç dolayısiyle 
memleketi akyeli zararlara sokmakla kalmayıp 
halkı da aç bırakanlar haklarındaki bu dosya
ların sayılmasına bile müsait olmıyacak kadar 
kısa bir zamanda Müddeiumumilikçe neticeye 
bağlanmış"-olmasına, bu hâdise müsebbiplerinin 
tecziyelerini sabırsızlıkla bekliyen halkı haklı 
olarak endişe ve eleme düşürmüştür. 

Acaba Müddeiumumilik makamı bu dosya
larda Kimleri geçenler haklarında cezai mesu
liyetin Af Kanunu ile ortadan kalkmasını hu
kuki ve malî sorumluluğu da nazarı itibara al
mamak zaruretini de tevlit ettiğini mi anlamış
tır! 

Acaba umumi af, hukuki ve malî sorumlu
luğu da ortadan kaldırır mı? Kaldırmazsa bu 
dosyada isimleri geçenler haklarında artık bir 
şey yapılmıyacak mıdır? Dosyalari baştan sav
ma bir tetkika tâbi tutanlar haklarındaki Ba
kanlıkların mütalâa ve düşünce ve kararları ne 
olabilir. 

BAŞKAN — Söz Aadalet Bakanınmdır. 
ADALET BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK (İz

m i r ) — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu 
arkadaşımızın sözlü soru önergesinde bahis ko
nusu %dilett dosya, Ticaret Bakanlığından 22.XI. 
1950 de Ankara Cumhuriyet Savcılığına tevdi 
edilmiştir. 

O gün tetkikma başlanılan dosyanın 6.XII. 
1950 tarihine kadar, yani 14 gün devam eden 
çalışma sonunda tetkikatı bitirilmiş ve varılan 
neticeye göre, görevini kötüye kullanma mahi
yetinde j görülen, vâsfı itibariyle Af Kanununun 
şümulüne dâhil olduğu anlaşıldığından aynı 
günde 7462/960 numara ile ademi takibine ve 
âmme dâvası açılmasına kanunen imkân olma
dığına karar verilerek 12 . XII . 1950 de Tica
ret Bakanlığına iade edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığından savcılığa gönderilmiş 
olan evrak dokuz dosyadan ibarettir. Bunlardan 
biri* müfettişler tarafından tanzim edilen fezle
ke, ikincisi, alâkalıların ifâdelerini ihtiva eden 
zabıtnamedir. Geriye kalan yedi parçası çeşitli 
evrakı muhtevi bulunmaktadır ki, bunların içe-

2.1951 0 : 1 
risinde Meclis Zabıt Ceridesi, Murakabe Beye* 
ti raporu gibi vesikalar ve tamimlerle emirler 
vardır. Arzett^im dokuz dosyadan dördü ince, 
beşi nispeten hacimlidir. Bunların içindei dos
yalar muhteviyatına nazaran haklarında tahki
kat icrası icabeden suçlular eski Toprak Mah
sulleri Genel Müdürü Hâmit Koray ile Genel 
Müdür Muavini Enis Kansu'dur. Suçun mahi
yeti de fezlekede şöyle izah edilmektedir: Ofisin 
asli vazifesi buğday fiyatları üzerinde nâzım rolü 
oynamak, stok yapmak ve bu suretle evvelâ memle
ket ihtiyacmı temin ettikten sonra fazla hububat 
kaldığı takdirde yabancı memleketlere ihraçtan 

şjbaret olduğu ve 1946 yılında stok vaziyeti mü
sait olmadığı ve ihraç yetkisi de verilmediği 
halde ihracatçı olmıyan şahjs ve şirketlere satış 
yapmak ve az stok bulunmasına rağmen muka
vele mucibince yüzde beş noksan teslimattan 
istifade edilmemek ve bu gibi satışlarda hekto
litre üzerinden hesap yapılması müessesenin 
menfaati icabından iken buna da riayet etme
den ömser, Vitol, T. U. T (Toprak ve deniz 
ürünleri Türk Limitet Şirketi) ömser J. T. T. Ve 
Trak şirketleriyle Ekrem Burgaz, Suat Yurt-
koru ve Ali Naci Almak Kolektif Şirketlerine 
yapılan satışlarda memleketin zararını mucip 
olacak şekilde hareket ederek mezkûr firmalar 
lehine menfaat sağlamak suretiyle görevi kö
tüye kullanmaktan ibarettir, denilmiştir. 

Sözlü sorunun birinci kısmı hakkındaki mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

İkinci paragraf: 
Affın hukuki ve malî sorumluluğu ortadan 

kaldırılıp kaldırılmıyacağı meselesine gelince: 
Ceza Kanunumuzun 110 ncu maddesinde: 

Âmme dâvasının düşmesi, emval istirdadı ve 
uğranılan zararın tazmini hususlarında şahsi 
dâva ikamesine halel vermiyeceği tasrih edildi
ğine göre, ügililer hakkında Toprak Mahsulleri 
Ofisi veya Ticaret Bakanlığı veyahut Hâzine 
tarafından şahsi hak noktasından hukuk mahke
mesine Müracaata hiçbir mâni bulunmamakta
dır. Kanunun mânası ve hükmü budur. Yalnız 
1933 senesinde 3038 sayılı Af Kanunu yürürlüğe 
girdiği zaman bu kabîl şahsi hakların Hukuk 
mahkemesinde mi, yoksa Ceza mahkemesinde mi 
anılması icabedeceği hakkında mahkemeler ara
sında tekevvün eden ihtilâflar ve birbirine ay
kırı olarak verilen kararlar dolayısiyle iş, Yar
gıtay Umumi Heyetinde tevhidi içtihat suretiyle 
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incelenerek binnetie© verilen kararda: Hukuk 
mahkemelerinde dâvja saçılması ieabedeeeği be
lirtilmiş ve ondan sonra bu yolda istihsali hakka 
tevessül edilmiştir. /]f 

Binaenaleyh, suçluların arzettiğim yolsuz 
hareketleri sebebiyle uğranılan zararların taz
mini için haklarında Hukuk mahkemesinde dâ
va açılmasına hiçbir mâni bulunmamaktadır. 

Muhterem Tekelioğlu arkadaşımın adedi 
yüzlere varan dâve dosyalarının kısa bir za
manda savcılıkça baştan savma tetkik edildiğine 
taallûk eden endişesi yelinde değildir. Herbiri-
ni başlı başına ehemmiyetli birer dâva dosyası 
olarak telâkki etsek bîle savcılığın on dört gün 
devam eden mütemadi mesaisi neticesinde dokuz 
parçadan ibaret olan bir dâva evrakının tetkik 
veya asliye mahkemelerinde yargıçlık ve savcı
lık vazifesinde bulunmuş arkadaşlarımızın da 
kabul ve tasdik buyuracakları veçhile, bir Yargı
tay raportör veya yargıcı bir ayda en az yüz 
dosya tetkik edebilir. Şu itibarla tetkikatın nor
mal bir seyir takip ettiğine şüphe edilmemelidir. 

Suçlulara isnat edilen fiilin görevi kötüye 
kullanmaktan ibaret bulunan mahiyetinde tahki
katı yapan müfettişlerle, âmme dâvası açılması
na lüzum olup olmadığı hakkında tetkikat icra 
eden savcılık birleşmiştir. Bu müşterek kanaatin 
doğruluğu, müdahil sıfatını iktisabetmiş olduğu
na şüphe olmıyan Ticaret Bakanlığı ile Maliye 
Hazinesinin, savcılığın ademitakip hususunda 
ittihaz eylediği kararı aleyhine kanunen itiraz 
yoluna başvurmamaları ile de teeyyüt etmek
tedir. 

Bu sebeptendir ki savcılık, uğranılan maddî 
zararlar hakkında hukuk dâvası açılmasını ve Af 
Kanunun, inzibati ceza tatbikına mâni bulun
madığı için, suçlulara, inzibati ceza verilmesini 
teminen dosyayı Ticaret Bakanlığına geri ver
miştir. Yoksa bu sebepler ve tevessülü gereken 
müteakip safhalar bulunmasaydı savcılık, dâva 
dosyasını dairesinde hıfzederdi. 

Sorunun ikinci kısmı hakkındaki maruzatım 
da bundan ibarettir efendim, 

BAŞKAN — Söz Ticaret Bakanındır. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜHTÜ 

HİLMİ VELİBEŞE (İzmir) — Efendim Adalet 
Bakanı arkadaşım, adlî cepheden vaziyeti izah 
buyurdular. Dosyalar Ticaret Bakanlığına iade 
edilir edilmez hukuku şahsiye dâvası açılması 
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için lârmgelen emirler verildi. Fakat şimdiye 
kadaı yapılmıg olan bütün tetkikat yaJnıSitenkid 
ve muaheze ile cezai mesuliyete taallûk ettiği 
için, bunları para ile rakamlamak mecburiyetin
de bulunuyoruz. Bunun için bütün eski dosya
ların baştan başa rüyeti muhasebe şeklinde tet
kik edilmesi zararın ne olduğunu tespiti, icabe-
diyordu. Henüz bu tetkikatı bitiremedik.. Muha
sipler çalışmaktadırlar, öyle zannediyorum ki, 
bir hafta veya on güne kadar ikmal edilecektir. 
Ondan sonra da doğrudan doğruya hukuku şah
siye dâvası ikame olunacaktır. 

İnzibati ceza kısmına gelince; bu işte ismi 
geçen kimselerden halen Toprak Mahsulleri Ofi
sinde istihdam edilmekte olan hiç kimse olmadı
ğı için ayrıca inzibati ceza tatbikına mahal gör
medik. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, bendenizi ne Adalet Bakanı arka
daşım, ne de Ticaret Bakanı arkadaşım, tatmin 
etmediler. Bizi değil, efkârı umumiyeyi bile. 
Hepiniz hatırlarsınız ki, bu Toprak Mahsulleri 
Ofisinin zahire satışından memleket 30 - 40 mil
yon lira raddesinde zarara girmiştir. Sümme-
tedarik o zamanki partinin yapmış olduğu tah
kikatın kendi aleyhlerine çıkmak üzere oldu
ğunu parti görünce kurulan bir Komisyon ta
rafından ne suretle tetkik edildiğini, ne suretle 
müzakereye vaz'edildiğini içimizde o zaman 
bulunan arkadaşlar pekâlâ bilirler. Bir Cumar
tesi günüydü. Bir akşam evvel bu Meclis hade
melerinden birisi «Atıf İnan'a ait olan raporlar 
müzakere edilecektir, bu akşam gündem ve-
rapor dağıtılıyor, o raporlar da gözlere kona
cak» dedi. Koca Meclisten o raporu ancak ben 
alabildim ve gece sabaha kadar meşgul oldum. 
Burada Riyaset Makamında olan arkadaşa sa
bahleyin dedim ki: 24 saat evvel dağıtılması 
lâzımgelen raporlar şimdi dağıtılmıştır binaen
aleyh şimdi müzakere edilemez, Pazartesi gü
nüne tehir ediniz. Reis Beyefendi benim sözü
mü katiyen nazarı itibare almadı. İşte dosya 
burada itiraz ederse okurum. ( «Reis kimdi» ses
leri) Benim Reisim Feridun Fikri beydi. (Gü
lüşmeler) Eğer itiraz ederlerse okuyacağım. İti
raz etmesinler lütfen kabul etsinler. Bunun gü
nah ve vebali onundur. 

Arkadaşlar o Meclis içinde vatanını seven 
çok arkadaş vardı, millet için kalbleri çarpan 
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insanlar çoktu. Fakat maalesef Meclis Riyaseti 
yaptiği bi# manevra ile bu raporlan Meclise 
zamanıiida-tevdi etmedi. Ben sabaha kadar meş
gul olarak okudum. İşte raporlar buradadır her 
maddesinde Atıf inan mesuldür, bizim sayın 
arkadaşlarımız mesuldür. Vazifesini kötüye 
kullanmış, mükemmel suiistimal, mükemmel ir
tikâp ve irtişa, ihtilas.. Arkadaşlar, o Af Kanu
nu yok mu, ah o Af Kanunu, Türk milletinin 
belini kırdı. 

İhtilas, irtişa, irtikâp, rüşvet suçları bir me
mur tarafından vazifesini kötüye kullanmadan 
yapılabilir mi arkadaşlar? (Yapılamaz sesleri) 
neden müddeiumumiyeye dosyaları tetkik ettir
mediler. Bu dosyalar arkadaşlar, sayın Bakan 
görmediler galiba, şu dosya gibi değildir, bir 
dosya çuvallar dolusu evraktan terekküp edi
yordu, 14 günde tetkik edilemez. Fakat kendi
leri üç günde tetkik etmişlerdir. 

Arkadaşlar, şu kürsüde zavallı Türk Mille
tinin haklarını gasbedenler mahkemeye tevdi 
edilemezse hangi makam tevdi eder acaba.. Ar
kadaşlar sizden çok rica ederim, bir Af Kanu
nunun ikinci maddesi yüzünden Türk Milleti
nin yenen milyarları hakkında bir şey yapamş-
yoruz. Toprak Ofisin yağ işinden 1,5 milyon, 
et işinden 14 - 15 milyon, Toprak Ofisten yapı
lan zahire ihracından 40 milyon, Sümer Bank
tan 20 milyon lira zarar. Hepsi bunların sabit 
vaziyette. Fakat bir kanunla, Halk Partisinin 
müsaade ettiği bu insanlara geniş serbesti ver
miş oluyoruz, 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Af Kanunu 
bu Meclisin kabul ettiği bir kanundur. Çok rica 
ederim, biraz itinalı konuşun. • 

SÎNAN TEKELÎOÖLÜ (Devamla) — Ben 
kanuna itiraz etmiyorum. Kanunu tatbik eden 
insanların nasıl tatbik ettiklerinden bahsediyo
rum. Rica ediyorum, Devletin 40 milyon lirasını 

-. kim affedebilir? Ticaret Bakanı gelmiş, gelecek, 
okuyacak, hesap verecek. Bunların hepsi müs
pet. 

Ben okumıyacağım. Bir arkadaş, komisyona 
verilmesin diye bir karar alındıktan sonra % 5 
komisyon vermiştir. Bunun da yekûnu 270 bin 
lirayı bulmuştur. Bu arkadaş mesul olmasın 
mı? Bu da mı ceza görmiyeeek, buna da mı ih
tar vereceğiz? 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Kimdir o? 
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! SÎNAN TEKELÎOÖLÜ (Devamla) — İster-
1 seniz bu rakordan ismini «teıyayım? (Oku ses

leri) Aynetf ^rapordan okayacağım. 
O zamanki yediğim ekmeklerden hâlâ karşı-

i nıyorum. (Gülüşmeler) Türk Milletinin içinde 
kaşınmıyan kimse kalmadı, öteki, beriki kesesi
ni doldursun, otomobiller alsın, şahane köşkler
de yaşasın. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Meclis 
kürsüsünde hokkabazlık yapma. 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yin. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) —Ar
kadaşlar; bu dosyada aşağı yukarı 40 şikâyet 
dosyası vardı. Sayın Meclis Komisyonu bunla
rın işinden en hafiflerini aldı, onları tetkik etti. 

Meselâ Ürdün'e zahire satılmıştır. Buraya 
700 ton fazlasiyle verilmiştir. O zaman Ürdün'-

* de, zahire fiyatları çok yüksekti. Bunları tesbit 
ettim, vesaik, dosyalar ve sair delâil elimde ol
duğu halde komisyon lütfen beni çağırıp bir de
fa sormadı bile. 

Şimdi arkadaşlar, müsaadenizle okuyorum; 
bâzı isimler de geçecek ama ne yapalım zaruri. 

Toprak Ofis suiistimaline ait en mühim hâ
dise Bekir Kara işidir. Geçenlerde de ismi geç
ti o kahramanın. Ben Halk Partisi zamanında 
onun ismini bir defa söyledim de daha Meclis 
kapısını çıkar çıkmaz onun kahraman bir arka
daşı tarafından tehdit edildim. Görüyorum ki, 
bu arkadaş bugün burada yok. Onun için ser
best konuşabilirim. 

Bekir Kara muhtelif tarihlerde Toprak Ofis
ten 13 milyon liralık zahire almıştır. En son al
dığı zahireden 1,5 milyon lira kâr etmiştir. Gü
ya bunlara mukabil pamuklu kumaş getirecekti. 
Ofisle arasında bir mukavele yapıldı. Bu muka
vele Toprak Ofiste mevcuttur. O mukavelenin 
mahut bir 17 nci maddesi var, Toprak Ofis onu 
mesul etmesin diye. Hattâ teminat akçesi aldık
ları halde sonradan onu da geri verdiler. Aman 
mesul olmasın bu arkadaş diye. 

İngiliz Hükümeti bizden 125 bin ton zahire 
i istiyor. Biz İngilizlere vereceğimiz zahireden 
I Bekir Kara'ya 20 tonunu ayırmış oluyoruz. 
j BAŞKAN —- Sorunuz üzerinde konuşun, rica 

ederim, İngilizlere buğday satışı değildir, soru* 
' nuz. 
| SİNAN TEKELÎOÖLÜ (Devamla) — Rica 
! ederim, ne söylüyorsun Reis Bey? Reis Bey, mil-
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îetin hakkmıanyan bir milletvekilini Reisin sus
turmaya hakkı yoktur. (Soldan alkışlar) îşte 
bundan değil midir ki, bu milletin Haklarını 
gaspedenler kollarını sallaya sallaya gezerek bizi 
hakaretle' karşılıyorlar. (Soldan, alkışlar, bravo 
sesleri) Arkadaşlar, Türk Milleti elem ve ıstı
rap içinde, sizden medet bekliyor, hırsızları ya
kalayın diyor! (Gürültüler, soldan alkışlar, bra
vo sesleri) (Sağdan gülüşmeler). 

FEY2Î BOZTEPE (Ordu) — Geniş ölçüde 
izah edin. 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Vitol 
şirketi 40 bin ton buğday almıştır. Tellal Fehmi 
Çar'a ise Ofisten % 5 hesabiyle 75 bin lira tel
laliye verilmiştir. Ve bu parayı tasarruf etme
sinler diye tellaliye diye verilmiştir, deniyor. 

Bundan başka Fehmi Çar Ofisten ve Vitol-
lerden 247 803 lira komisyon almıştır. Bu para
lardan bir kısmını Fazıl isminde birisine öde
diğini beyan etmiştir. Fehmi Çar'a yemin teklif 
etmek suretiyle ifadesi alındığı takdirde hakika
tin başka bir veçhe alması mümkündür. Vitol 
satışı eski Başbakan Recep Peker'e aksetti. Pe-
ker buğdayları Vitol'e vermeyip, İngilizlere 
satmayı tercih etti. Sonradan bu satışa 10 bin 
sterlin teminat altında cevaz verdi. Vitollere 
yapılan satış esnasında Ofis henüz 1947.senesin
de sarih bir fikir ve kanaate sahip değildi. Bu 
bakımdan 40 bin tona baliğ olan Vitol satışla
rından içtinap iyi olur. Vitol satışının icrası 
için yalnız yetki^ yoktu. Bu yetki ingiliz satış
larına ait 165 bin ton buğday için 11 . X I . 1946 
da alınmıştı. Nezihe imzalı ve Fehmi Çar'm 
evinde araştırılan mektup kime aittir ve niçin 
yazılmıştı anlaşılan rapordaki bir nokta eski 
Bakan Atıf İnan'a taallûku görülen sözler şu 
tarzda verilir. (Soldan kâfi sesleri) Burada bir 
arkadaşın ismi geçiyor onu okuyacağım. Müsaa
de edin. (Soldan aklında varsa söyle sesleri) 

Arkadaşlar burada bulamadım yerini, Vitol 
Şirketi Hâmit Koray'm arkadaşı imiş, Hâmit 
Koray İstanbul'a gitmiş, kendisini görmüşler, 
İngilizlere böyle bir satış yapılması lâzımgeldi-
ğini bilmiyormuş, bunlara zahire veririm demiş, . 
Ankara'ya gelmişler, mukavele.akdetmişler. Bu
rada bunlar bütün tafsilâtı ile yazılıdır. Hâmit 
Koray'm mesul olmasını icabettiren mesele şu
dur: Henüz satış yapılmadan, daha evvelki sa
tışlara aamimeten satış, yapıldığına göre defter-
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lerde tahrifat olduğu noktasıdır ki bmrada ya
zık bulunmaktadır. 

Evet, Atıf İnan bunlara emir vermiştir, fa
kat Atıf İnan'ı kayıran arkadaşları onu kurtar
mak için devletin tam kırk milyonunu heba et
mişlerdir. . 

BAŞKAN — Vakit. tamam. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Bir 

dakika müsaade ediniz. Şimdi arkadaşlar; Toprak 
Ofis'in bir yağ imali işi vardır. O zamanki Ti
caret Bakanının kardeşi bu eritme işini almıştır. 
Toprak Ofis bu yağlan eritmek için 30 - 40 bin 
lira para sarf etmiştir. Bunları Ticaret Bakanı 
ne yapmıştır? Et meselesi, Balık meselesi onlar
da mı affa dâhildir? Bu milletin hali neye va
racak? Af, Af.. Onun için çok rica ederim, yer 
bulalım, yurt bulalım, bu af kanunun ihtilas, 
irtikâp, irtişa suçlarını istisnalar arasına alma
yı sağlamıya çalışalım ve millete, bundan böyle 
memurların suiistimal yapamıyacağma dair ka
naat getirelim... (Soldan alkışlar) 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Reis Bey söz istiyorum. Şahsım mevzutıbahis 
oldu.. 

Arkadaşlar, buradaki büyük bir çokluğun 
o vakit Milletvekili olmamasından istifade ede
rek Sinan Tekelioğlu vaziyeti tamamen hilafı 
hakikat olarak yüksek huzurunuzda beyan et
miştir. (Sağdan bravo sesleri) 

Müsaade buyurun, evvelâ şurasını arzedeyim-
ki, kendisi Halk Partisinin saflarında 7 nci ve 
8 nci devrelerinde son güne kadar, millet huzu
runda, tarih huzurunda mesuliyet deruhde ede
rek, vazife gördü. Onun. için onun böyle bir 
söz söylemeye zaten hakkı yoktur. (Sağdan 
bravo sesleri) "(Gülüşmeler) 

Müsaade buyurun, hilafı hakikat konuşmuş
tur. Çünkü Meclis Atıf İnan hâdİBesini Cumar
tesi günü müzakere etmemiştir. 

Kendisi bana müraeaat etti mi, etmedi mi ha
tırlamıyorum.. * 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Ben ha
tırlıyorum. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla — 
Müsaade buyurun. Cuma günü müracaat etmiş 
ise tabiî tabı ve tevzi edileîı bir lâyiha 48 saat 
sonra müzakere edilmek usuldendir. Binaen
aleyh Cuma günü almış, kendisi esasen alâka
dar imiş, tetkik etmiş, Meclis onu 48 saatin te-
timmesi olan Pazartesi günü müzakere etmiştir. 
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Binaenaleyh Cumartesi müzakere vâki olduğu 
hakkındaki beyanı hilafı hakikattir, başka ke
lime kullanmak istemediğimden. 

Fakat asıl mühim noktayı söylüyorum : 
Şimdi muhterem huzurunuza Atıf İnan'in 

mesuliyeti üzerinde geniş geniş teşrihatta bulu
nan bu arkadaş Atıf înan'm bu işten beri; oldu
ğunu bu kürsüden, bu Meclis huzurunda söyle
miştir. (Sağdan alkışlar) Zabıtta vardır. Ar
kadaşlarım ikaz ettiler, aldanmıyayım diye bak
tım. Hayır daha bunamadım, aklım başımda, 
her hâdiseyi hatırlıyorum. Kendisi bu kürsüde 
Atıf înan'm masum olduğunu, fakat bu hâdise 
ile alâkadar olan memurların takibi mahiyetin
de mahkemeye şevki icabettiği... Gibi garip id
dialarda bulundu ve kahkahalarla karşılandı. 
Mesele budur. 

SİNAN TEKBLİOÖLU (Seyhan) — Arka-
daşlarım, benim reisim zaten o zaman da böyle 
şiddetli idi, onun için her şeyi unutur çabuk. 
Kandisinin bu unutmasını da ben çok görmem, 
çünkü malûmya, fazlaca partici olanlar, bilhas
sa Halk Partisi içinde reis makamına kadar 
yükselen insanlar, böyle hareket etmeye mec
burdurlar. Çünkü sonra o partinin içinde bir 
daha ekmek dahi bulamazlar. (Sağdan gürül
tüler) 

Şimdi müsaade ederseniz, vaktinizi alacağım 
ama, ben hepinizden rica «diyorum; şu mese
leyi bütün vuzuhu ile okuyayım. İsterseniz kâ
tip okusun, belki ben hile yaparım! (Gülüş
meler). 

BAŞKAN — Kendiniz okuyun. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Cilt 

19 Dönem 8, Taplantı 3, 95 nci Birleşim. 28 . 
V . 1949 Cumartesi. 

Feridun Fikri Bey Pazartesi dedi. Demekki, 
unutmuşlar. (Gülüşmeler) Şimdi arkadaşlar mü
saade ederseniz Atıf înan'm.... 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Devamıdır. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Bir 
tane de sen al da oku. 

Efendim, son zamanda yapılan seçim içinde 
Feridun Fikri Bey muhakemesini de kaybetmiş 
olacak ki..,. (Gülüşmeler) 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Benim muhakemem yerinde, sen kaybetmişsin. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Şimdi 
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arkadaşlar, bendeniz bu zaptı aynen okuya
cağım. : 

Atıf İnan beriüzzimme olacak diye şurada 
söylenişim. (Oradan oku sesleri) Arkadaşlar 
ben demin ki; «Buraya bir arkadaş çıktı, bir 
kahraman çıktı...» («O kahraman kimdir» ses
leri) Bana hitap ederek dedi ki; «Utanmaz 
seni (O kahraman kimdir, ismi nedir sesleri) 
Acele etmeyiniz okuyacağım. O kahraman söz
lerine devam ederek. bana dedi ki, «Sen bizim 
temiz arkadaşımızı lekeledin, mesut günümüzü 
perişan -ediyorsun, söyle söyle dedi, söyledim. 
Nihayet ben de ona «sus, sus sus» dedim, sustu; 
«İn, in, in» dedim, indi; «Git, git, gitodedim 
gitti. Hâlâ da gelmedi. (Bravo sesleri) («Kim
dir o» sesleri alkışlar) İşte o kahraman Mu
hittin Baha Parstır. (Gülüşmeler) Gidiş o gi
diştir arkadaşlar. 

Şimdi arkadaşlar dedim ki; «Vekillerin mes
uliyetine dair, Türkiye'de bir kanun yoktur, 
25 - 30 seneden beri Anayasanın emretmiş 

olduğu bu kanun gelmemiştir.» Ama şimdi 
ben getirdim, Meclistedir. 

«Tabiî dedim, hangi Vekil olursa o1 sun, Di
vanı Aliye giste, hakkında kara kaplı kitapta 
mesuliyet yüklenmesine dair bir kayıt olma
dığı için heyet hâkime o kara kaplı kitabı aça
cak, vekillerin mesuliyetine dair bir kayıt bu
lunmadığı, sonunda beriüzzimme olduğu kana
atine varacaktır. Refah Vapuru hâdisesinde ol
duğu gibi. 

NAŞİT FIRAT (Ordu) — Kendilerini bu
rada müdafaa edemiyenlerden, rica ederim, 
bahsetmeyin. 

BAŞKAN — Kendileri burada olmıyan kim
selerden bahsetmek hakikaten doğru olmaz. 

SİNAN. TEKELİOĞLU (Devamla) — O 
günkü benim sözlerimi okuyorum: 

«Sayın arkadaşlar, bu dâvanın şahidi ben 
idim, komisyonun beni dinlemesi zaruri idi. Ma
alesef bana bir sual dahi tevcih edilmedi. Elim
de bâzı resmî vesikalar vardı. Bu vesaikle 
kendilerini tenvir edebilirdim ve bunların mev
cut olduğunu da, hepimiz biliyoruz, (bu mesele 
mevzuubahis olurken gösterilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, ben her zaman söylediğim 
gibi Bakanların hiçbir zaman kötü fikir ve ka
naatle hareket ettiğine inananlardan değilim. 
Onun için..» (Soldan «atlama» sesleri) Reis bey, 
kâtip arkadaşın okumasını rica ederim. 
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BAŞKAN -r- Rica ederim kendiniz okuyu

nuz. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Rica 

ederim okutunuz, -atlıyor diyorlar. Belki ben 
yanlış .okurum, hesabıma geldiği gibi okurum. 

BAŞKAN — İçtüzüğe riayet edeceğiz, rica 
ederim kendiniz okuyacaksınız. 

SINAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — «Her 
Bakan iş başına geldiği zaman yabancı insan
larla iş görmek zaruretindedir. Bir Bakanı bâ-
zan kötü vaziyette olan insanların şerrinden 
kurtarmak da bizim vazifemiz olsa gerektir. 

Ben bu tetkikat neticesini" müş'ir olan rapo
ru ancak bu gece okuyabildim. Çünkü o zaman 
Sayın Reisten rica etmiştim. 

Filvaki Meclis karar verdi ama bu raporu 
hakkiyle okuyarak gelen arkadaşlar hemen he
men yok gibidir. Ne oludu bu iş pazartesiye 
kalmasaydı da biz de yarın sabahtan akşama 
kadar rahat rahat bu raporu okusaydık. Halbu
ki şimdi sabah Meclis, akşam meclis ne zaman 
okumak için vakit bulabiliriz. Sonra bu mesele 
artık kangren olmuştur, bütün memleketin içine 
yayılmıştır, belki de dışarıya da çıkmıştır. 

Ben de Demin Konuşan arkadaşım gibi konu
şacağım: Bakanların mesuliyetine dair Anaya
sada bâzı kayıtlar vardır. Anayasanın bir mad
desi diyor ki, Bakanlar Heyeti yaptıkları umumi 
işlerden dolayı heyeti umumiyesi itibariyle mes
uldürler. Vekiller kendi emirlerinde bulunan 
daire ve müesseselerin, eylem ve işlemlerinden 
doğrudan doğruya mesuldür», diyor. (Kâfi, kâfi 
sesleri). 

Şurada bir şeyi daha okumadan geçemiyece-
ğim. Naşit Fırat arkadaş da bahsettiğim gibi 
buraya gelmiş, 25 - 30 gün kalmış; sıraya girmiş 
olduğu halde ona bir şey vermemişler. Ben onu 
anlatıyorum. 

Arkadaşlar, Naşit Fırat diyor ki, «gelmesey
di» ona efendim sen karışma gelir burada konu
şursun: Demek ki, memleket nam ve hesabına 
yapılmış bir kötülüğü ortaya koymıyalım, diyo
rum. O «Şimdi dinlemem» diyor, ben de, dinle
mezsen çık dışarıya, sen ne karışıyorsun çıkar 
gidersin» diyorum. 

Feridun Fikri bey de şimdi burada; Sinan 
Tekelioğlu her zaman gelir, bütün günahlarına 
iştirak ettiği eski Meclis hakkında konuşur, hal
buki Meclisin veballeri müşterektir diyor. 

Arkadaşlar, ozamana ait dosyaları, zabıt ce-
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ridelerini, Halk Partisinin bütün seyyiatını her 
gün ortaya atmış bir arkadaşınızım. Bunları bü
tün memleket bildiği gibi Feridun Fikri de bilir. 
Binaenaleyh ben vazifemi yaptığıma kaniim. 

Ozaman Meclis sabahtan akşama kadar çalış
tığı için bir gece içinde dağıtılan raporu hiç 
kimse okumamıştır. * 

FERİDUN FÎKRt DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Tevziinden itibaren 48 saat geçmiştir. (Soldan 

= gürültüler). 
FRÎDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlar, Sinan Tekelioğlu arkadaşımız, lâyi
hanın tabı ve tevziinden 48 saat geçip geçmediği
ni söylesin. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Geçme
miştik.' ' / 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Nasıl olur efendim? Buna imkân var mı? 48 
saat geçmeden bir lâyiha nasıl müzakere edilir? 
(Edilmiş sesleri). 

BAŞKAN — Naşit Fırat arkadaşımız söz isti
yor. (Soldan gürültüler, «ne lüzum var» sesle- • 
ri) Ben de söz vermiyorum. Çünkü burada bir 
zabıt okundu ve bu arada kendi isimleri de geç
ti. Bu itibarla şahıslarına tevcih edilmiş birşey 
yoktur, söz vermiyorum. 

NAŞİT FIRAT (Ordu) — Sinan Tekelioğ
lu bir tutanağı okuyup, burada geçen muhavere
leri bahis konusu ederek ismimi zikretti ve bana 
hücum etti. Ben burada kendimi müdafaa imkâ
nını bulamazsam nasıl olur? (Soldan, «söz ve
rin-, bakalım ne söyliyecek» sesleri) (Gürültüler). 

BAŞKAN — Riyaset Divanı ve arkadaşımız 
direniyor. Bu itibarla arkadaşımıza söz verilip 
verilmemesi hususunu reyinize arzedeceğim. Ko
nuşmasını arzu edenler... Etmiyenler... Konuş
ması kabı)] 'edilmiştir. Buyurun konuşun. 

NAŞİT FIRAT (Ordu) — Muhterem arka
daşlarım, yüksek heyetiniz gibi, zamanın kanu
nuna göre seçilmiş bir heyet.. (Soldan şiddetli 
gürültüler, sıra kapaklarını vurmalar). 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, sükû
neti muhafaza edelim, (Gürültüler) Hatibin sö
zünü kesmeyin, rica ederim. 

NAŞİT FIRAT (Devamla) — Karar almış... 
(Soldan şiddetli gürültüler, «sözünü açıkla» ses
leri). 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin.. 
NAŞİT FİRAT (Devamla) — Bir arkadaş 

burada geçmiş tutanaklara intikal eden bir hâ-
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diseyi konuşuyor, anlatıyor. Büyük Meclisin ka
rarına iktiran eden bir kanun, bir karar mabi-
hittatbiktir. Zamanın Meclisi böyle bir karar 
almıştır. O zaman kendisiyle aramızda bir mu
havere cereyan etmiş ve tutanağa intikal etmiş
tir. Bunu kendi müddeasmı ispat sadedinde ileri 
sürdüğü zaman... (Siz müdahale ettiniz sesleri). 
Benim ismim burada okununca buraya gelip hu
zurunuzu beş dakilfa işgal edersem beni mazur 
görmenizi ve müsamahakâr olmanmzı rica ede
rim. 

Muhterem arkadaşımız bir ara Milletvekilli
ğinden ayrı kaldığı zaman Ofiste memuriyet al
mıştı. 

Toprak Ofis; memleketin ve Hükümetin şe
refli bir idare şubesidir. Burada çalışan arka
daşlar memleketin, vatanın ve bu milletin şerefli 
evlâtlarıdır. (Soldan «aksini iddia eden yok» ses
leri). Kendileri mütemadiyen aksini iddia et
mektedirler. Tahkikat mevzuu olmuştur, Büyük 
Millet Meclisinden karar çıkmıştır, buna rağmen 
tatminkâr bulmamışlardır, ve yine huzuru âli
nize getirmişlerdir mevzuu. îki muhterem bakan 
burada cevaplamışlardır. 

Şimdi değerli kardeşlerim, bir vatan evlâdı 
şu bu şahsa mütemadiyen tariz ve taarruzda bu
lunurken kendisini vatanperver gösterirken as
kerî bir komutanlık yapmamış -olduğu halde 
cephe komutanları gibi bu husustaki kanundan 
istifade etmiş, o zamanın Bütçe Komisyonunun 
itirazına rağmen Meclisçe kabul edildiği için 
Hazinei Maliyeden Milis Kumandanı (Ali Ratip) 
Sinan Paşa 40 bin lira almıştır. Ben de şimdi 
vatana olan hizmetini para ile sattı mı? Diye
yim. (Soldan şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu buyurun. 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — (Al

kışlar) Sayın arkadaşlar, arkadaşımı takdir ede
rim. Sinan Tekelioğlu, Sinan Tekelioğlu'dur. 
Ben hizmet ettim demiyorum, fakat vatani vazi
femden kaçmadım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Kahra
mansın, kahramansın! 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Arka
daşlarım; benim cephe kumandanlığımı dünya 
biliyor, tabiî Naşit Fırat memleketle alâkası 
olmadığı için bilmiyor. 

NAŞİT FIRAT (Ordu) — Ben vücudumda 
yara taşıyorum, İstiklâl Madalyası taşıyorum, 
arkadaş! 
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SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — İs

tiklâl Madalyasını kimlerin göğsünde görmüyo
ruz ki.. Zaten onun için takmıyoruz. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — O Sa
raçoğlu'nda da var. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) —Ar
kadaşlar, ben hiçbir vakit kendi ismimi saklama
dım. ikide bir de Toprak Ofiste oğlum varmış, 
oğlujnu terfi ettirmiyorlarmış, ben onun için 
bu işleri yapıyonnuşum şimdi artık oğlumu 
müdür yapmışlar da onun için mütareke yap
mışım. 

Arkadaşlar; ben oğlum için çalışmıyorum. 
Memleketim, Milletim için çalışıyorum. 

BAŞKAN — Size sataşılan noktaya temas 
ediniz, o noktalara cevap veriniz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun. Benim Meclisten kovulduğumu 
söylediler. Niçin kovuldum, onu söyliyeyim. 

Biz burada 3 - 4 arkadaştık. O zaman şûra
da bir müstakil grup vardı, Rana Beyin emrinde 
idi, Hep Hükümeti desteklerdi.. (Gülüşmeler) 
Muhalifti, çünkü muhalefeti -Türk MiHetineydi. 
İşte o sırada buraya bir kanun getirdiler, köy 
enstitülerine ait bir kanundu. Ben o kanunun 
Anayasaya aykırı olduğunu söyledim. Hasan 
Âli Yücel'le 15 gün burada gırtlak gırtlağa gel
dim. Nihayet tezkereyi aldık.. (Gülüşmeler) 
Ama yalnız ben almadım arkadaşlar, benim ya
nımdaki arkadaşlara da o sene tezkere verildi. 
(Kim, kim sesleri) Sonra arkadaşlar, müstakil 
olarak geldim. 

BAŞKAN — Sadet dâhilinde, çok rica ede
rim sadet dâhilinde.. (Sadette sesleri) (Devam 
sesleri). 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Sadet 
bu. 

BAŞKAN — Sataşılan noktalara cevap- ve
rin..... (Kâfi sesleri).-
^ SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — İşte 
arkadaşlar, ben arkadaşlarımın tariz ve tenkid-
lerine hiçbir zaman mâruz değildim. Benim 
elimde resmî vesaik vardı* Cuma günü akşam 
üzeri dağıtılmış ve o kâğıtları hiç kimse 
almamıştır. O gündem Meclistedir, Meclis Rei
sinden rica ediyorum, bende o gündem vardır, 
burada okunsun, Feridun Fikri Bey de kendi 
kanaatlerini tashih buyursunlar.. 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz, 
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e. — GÖRÜ 
1. — Radyoloji, radyum, ve elektrikle teda

vi ve \diğer fizyoterapi müesseseleri hakkındaki 
3153 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu raporu (1/102) [1] 

BAŞKAN — Bu rapor 34 ncü Birleşimde 
konuşulmuştu. Karar verildi, dendi ki; Sağlık 
Bakanının huzuru ile müzakere edilsin. Bu se
beple tekrar gündeme alınmıştır. 
Rapor hakkında söz istiyenler 

Necdet Açanal. 
NECDET AÇANAL (Urfa) — Efendim, bu 

kanun esas itibariyle iki maddeden ibarettir. 
Bunlardan birincisi bir tadil teklifi, ikincisi ise 
bir ektir. 

Bu kanunun gerekçesini mütalâa buyurursa
nız bir yerinde diyor ki: «... ancak son zaman
larda röntgen cihazının ehliyetli olmıyan kim
seler tarafından da kullanıldığı ve bu yüzden 
sıhhi mahzurlar da meydana geldiği anlaşıldı
ğından» Bu hususta bir kere gerekçede esaslı 
bir, izahat mevcut değildir. Yani bu mahzurlar, 
hastalar üzerinde fena tesir yapmasından mı 
ileri geliyor, yoksa röntgen kullanan mtitahas-
sıs olmıyan tabip ve laborantın cihazı iyi kul
lanamamasından dolayı ve kendisine zarar 
vermesinden mi doğuyor? Bu hususta bir izahat 
mevcut değildir. 

Sonra tasarı hakkındaki sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonu raporuna gelince; burada
ki red de hiçbir esasa istinat etmiyor. Sadece 
kanunun aynen ipkasına karar verilmiştir, de
niyor. Fakat niçin buna karar verilmiştir, bu 
da belli değildir. 

Efendim, birinci* maddede istihdaf edilen 
gayeler benim anladığıma göre şunlardır: 

I - Pratisiyen hekimlerin kendi hastafarı 
için dahi teşhise yarayacak radyografi cihazla
rı kullanmamaları. 
, II - Radyoloji ihtisası yapmış olan bir hekim 

tarafından açılmış hususi röntgen lâboratuvar-
ları bulunduğa yerlerde, başka şubelerde ihti
sas yapmış ve fakat radyoloji kursu görmüş 

[1] 68 sayılı basmayazt 34 ncü Birleşim tuta
nağının sonundadır. 

İLEN İŞLER 

başka tabipler kendi hastalarından başka has
taları kendi makinalarmda röntgen tetkikma 
tâbi tutmamalarıdır. 

Bu röntgen cihazlarını ehil ellere teslim et
mekte bir titizlik gösteren birinci maddeye mu
kabil aynı tipten ve üstelik Devlete ait bulunan 
cihazları 8 ay kurs görmüş laborantlara teslim 
etmekte mahzur görmiyen ikinci madde vardır. 
Hakikatta memleketimizde tatbikat bu ikinci 
maddeye göre yapılmaktadır. Zira.. 

BAŞKAN — Sinan Bey konuşmanız arkada
şın konuşmalarının duyulmasına mâni oluyor. 
Çok istirham ediyorum. 

NECDET AÇANAL (Devamla) —Hakikaten 
gerekçede de belirtildiği gibi (memleketimizde 
.hastanelerimizin hepsinde röntgen cihazı bulun
madığı gibi röntgen mütehassıslarımızın sayıla
rı da, yurdun her tarafına gitmelerine müsaade 
edecek veya kendilerini buna mecbur kılacak 
bir kejgafet derecesine varmaktan uzak bulun
ması dolayısiyle gerek hastaların kesin teşhisine 
yardım etmek, gerek mütehassıs tabipleri en lü
zumlu bir teşhis vasıtasından mahrum bırakma
mak) lâzımdır. Hakikaten burada belirtldiği 
üzere, memleketimizde röntgen ihtisası vermiş 
bulunan tabiplerimiz pek azdır. Gerekçede bu 
güzel izah olunmaktadır. Bu hususta bir tecrü
bemiz de vardır. Misal olarak arzedeceğim. Mil
letvekili bulunduğum bölgenin, yani Urfa has
tanesinin, aşağı yukarı bir yıldan beri tesis edil
miş fakat muattal duran bir röntgen cihazı var
dır. Fiyatını öğrenmek için teşebbüs ettim fakat 
öğrenemedim. Her halde 100 bin mertebesinde 
olsa gerektir. Kurulduğu günden beri Bakan
lığa müracaat ettik, bir Röntgen Mütehassısı 
talebinde bulunduk. Fakat hakikaten röntgen 
mütehassısı bulunamıyor. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının bütçesi komisyonda görüşü
lürken bâzı arkadaşların #a aynı şekilde şikâ
yetleri olduğunu duydum. Bu suretle dert or
taklarımızın da bulunmuş olduğunu öğrendim. 
Hakikatta Ankara hastanelerinde bile röntgen 
cihazlarının bilfiil ya lâboratlar veyahutta asis
tanlar tarafından kullanldığı görülmektedir. Şu 
halde eklenmesi istenen ikinci madde çok ye
rindedir, yani tatbikatı kanunlaştırmaktan iba
rettir. 

Madem ki röntgencisiz röntgen cihazı bulu-
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nan hastanelerimiz çoktur. 0 halde bu muattal 
sermayeleri adaletten ve birçok hasta vatandaş
ları işler bir röntgen cihazı bulmak için seyahat 
külfet ve zahmetlerine katlanmaktan kurtar
mak için Sağlık ve- Sosyal Yardım Bakanlığına 
resmen bu gibi yerlere laborant tâyin etmek 
salâhiyetini vermemiz icabeder. 

Birinci maddeye gelince; bu, bence iki sebep 
dolayısiyle müzakereye, şayan görülmelidir. 
., Birincisi, ikinci madde ile esas bakımdan 

gayri kabili telif olduğu için, ikincisi de 3 aylık 
radyoloji kursu gören bir mütehassıs tabibe 
röntgen cihazı kullanmak salâhiyeti verildiği 
halde aynı kursu gören ve jüri heyetince dene
mesi de yapılmış bir pratisiyen tabibe bu hak 
verilmiyor. Acaba röntgencilik bakımından me
selâ bir Dahiliye Mütehassısı ile bir pratisiyen 
hekim arasında bir fark var mı? Hiç zannetmi
yorum. 

İkinci maddeyi müdafaa etmek, dertli birv 

bölgenin Milletvekili olduğum için bana ve di
ğer dertli olan arkadaşlara düşüyor. Birinci 
maddenin* müdafaasını bendeniz yapamıyorum. 
Onu da Meclisin % 12,7 sini teşkil eden ve adet
leri 60 kadar bulunan tabip arkadaşlara bırakı-
yonmL 

MÜEKRREM SAROL (İstanbul) — Efen
dim, müsaade ederseniz Bakandan sonra konu
şacağım. 
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MUHİT TÜMERKAN (Sinob) ~ Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim; 

bu radyoloji, radyum ve elektrikle tedavi hakkın
daki kanunun değiştirilmesini gerektiren bir du
rum hâsıl olduğu için Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bu kanunu huzurunuza getirmiş bulu
nuyor. Ancak tasarının birinci maddesiyle ikinci 
maddesi arasında esas ve gaye bakımından biraz 
tezat var gibidir. 'Keza Sağlık Komisyonu rapo
runda bunun reddini icabettiren hususta, demin 
iki arkadaşımızın arzettiği gibi, sarih olarak red 
sebebi yazılmış değildir. Şahsi kanaatimce bu ka
nunun değişmesini icabettiren durum mevcuttur. 
Bu kanunun değişmesini icabettiren durum an
cak Hükümetin teklifinde bâzı değişikliklerin 
yapılmasını mütevakkıftır. Bu sebeple Hükümet 
bu değişikliklerin yapılmasında arkadaşların da 
mütalâasını nazarı itibara alacaksa hiçbir husu
si teklifte bulunacak değilim. Olmadığı takdirde 
teknik bir takım hususları burada arzedip yüksek 
huzurunuzu fazla almamak için komisyona iade
sini rica etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. ladesi kabul edilmediği takdirde tekrar 
konuşmak üzere kürsüden iniyorum. Birde tak
rir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Birleşime on dakika ara veril
miştir. 

Kapanma saati : 16,17 

Î K Î N O Î OTURUM 
Açıma saati : 10,88 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zerta 
KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Muzaffer önal (Tokad) 

* • • * 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Sözü komisyon sözcüsüne veriyorum. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜKERREM SA

ROL (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, Bakan
lığın radyoloji, radyum ve elektrikle tedavi ve 
diğer fizyoterapi müesseseleri hakkındaki 3153 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki teklif tasarısının birinci maddesini 

okuyorum. 
MADDE 1. — 3153 sayılı Kanunun t nd 

maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmitişr : 
Tabipler ve diş tabipleri muayenehanelerinde 

yalnız tedavileri altında bulunan hastalarla teş
his için kullanılmak üzere röntgen teşhis alet
leri veya tedavi için faradizasyon, galvanizas-
yon, diyatermi ve sair cihazları bulundurabilirler, 
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Bu cihazları kullanmak için mahallin en bü

yük Sağlık makamlarından izin almak lâzımdır. 
Bu makamın, ̂  izni verirken arıyacağı şartlar bir 
yönetmelikle tesbit olunur. 

Muayenehanelerinde röntgen cihazı bulundu
racak diş tabipleri bunları iyi kullanmaya muk
tedir olduklarını bir mutahassıs yanında 3 ay 
çalışarak mümarese kazandıktan sonra Bakan
lıkça tâyin edileeek'bir jüri huzurunda ehliyetini 
ispata mecburdurlar. Hastanelerde 3 sene müd
detle her hangi bir şubede mutahassıs olarak 
çalışmış olan tabipler, 3 aylık özel bir kurstan 
geçmek ve bundan sonra Bakanlıkça tâyin edi
lecek bir jüriden alacakları belge ile ehliyet 
lerini ispat etmek şartiyle muayenehanelerin
de 60 kilovat ve 15 miliamper takatinde rönt
gen teşhis aletleri kullanabilirler, 

Hususi röntgen lâboratuvarı bulunan yerler
de röntgen cihazı bulunduran mütahassıslar bu
nu, yalnız kendi hastalarında kullanabilirler. 

Bu maddenin yürürlüğe girişinden önce ev
velki hükümlere göre muayenehanelerinde rönt
gen cihazı bulundurma müsaadesini almış bulu
nanların bu hakları bakidir. 

Bakanlık bu maddeyi teklif ederken mem
lekette mevcut röntgen lâboratuvarlarının bâzı 
hastanelerde muattal halde kalmalarını önle
mek için tadili teklif edilen, eski kanunun ye
dinci maddesini müsaadenizle okuyayım. 

«3153 sayılı Kanunun 7 nci maddesi» 
«Tabipler ve diş tabipleri muayenehanelerin

de yalnız tedavileri altında bulunan hastalar
da teşhis için kullanılmak üzere röntgen teş
his aletleri veya tedavi için faradizasyon, gal-
vanizasyon, diyatermi ve sair cihazları bu
lundurabilirler. Bu cihazlar ve bulundukları 
yerler üçüncü maddeye göre yapılacak nizam
namedeki şartlara uygun olarak her türlü arı
zalara mâni olacak şekilde tertibatı havi olma
ları lâzımdır. 

Bu cihazları kullanmak için hususi izin 
almaya lüzum yoktur. Yalnız böyle cihazlar ko
nulduğu ve kullanıldığı bir hafta içinde o ye
rin en büyük sıhhat memurluğuna yazı ile bil
dirilmesi mecburidir. Tabip ve diş tabipleri 
muayenehanelerinde bulunduracakları ve kendi
lerinin kullanacakları bu cihaz ve aletleri iyi 
kullanmaya muktedir olduklarını bir vesika 
ile isbata veya bir mütehassıs yanında en az 
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üç aylık bir kurs veya staj yapmaya mecbur
durlar. 

Bu maddenin birinci fıkrasına göre muaye
nehanelerinde cihaz ve alet bulunduracak ta
bip veya diş tabiblerinin tedavileri altında olan 
hastalardan başkasının röntgenle teşhis veya 
elektrikle tedavi için para ile hariçten hasta ka
bul ettikleri takdirde birinci maddede yazılı 
şartlara göre izin almaya mecburdurlar.» 
Tıpkı deminki maddede okuduğum hakları 
bu madde de tanımaktadır. Aradaki fark: 
Teklif tasarısında deniyor ki; «Üç sene bir şu
bede ihtisas yapanlar üç aylık bir stajdan son
ra tesbit edileoek bir jüriden ehliyet aldıktan 
sonra hastane cihazlarını işletirler» 

Kanun tasarısı komisyonda görüşülürken 
komisyon, Bakanlığın temsilcisine sordu: Ne 
gibi zaruret neticesinde hastanelerdeki röntgen 
cihazları mütehassıssız kalmıştır? Röntgen mü
tehassısı arkadaşlar, yıllardan beri mütehas
sıs olmaktan mütevellit, röntgen lâboratuvarı 
işletmekten mütevellit, vücutlarına, bedeni ka
biliyetlerine bu cihaz kanaliyle tevcih edilen za
rarlar nazarı itibara alınmıyarak, 'tıpkı diğer 
mütehassıslara ait şartlara tâbi tutuldukları için, 
hiç olmazsa diğerlerinden biraz fazla bir imtiyaz 
vermek suretiyle, bu şubeye emek vereceklerin 
rağbetini artırmak için ufak tefek imtiyazlar 
verilmesini, yana yakıla,, Röntgen Cemiyeti, Ba
kanlığa hattâ ve hattâ Yüksek Şûraya müracaat 
etmiş bulunmaktadır. 

Hiçbir şey nazarı itibara alınmıyan bu rönt
gen mütehassısları arkadaşların vaziyeti hakkın
da komisyonda bakanlık temsilcisine, bunların 
bir seneliğinin iki sene telâkki edilmesi veya iç
timai sigortalarla bunların terfih edilmesi, ma
aşlarının artırılması hakkında ne düşünüldüğü
nü sorduk. 

Arkadaşlar, takdir edersiniz ki, Ankara, 
Samsun, tzmir, istanbul gibi büyük şehirler dı
şında, mütevazi Anadolu şehirlerinde röntgenci
lik vazifesi gören arkadaşlarımız hastane dışın
da röntgen cihazlarını çalıştırmamaktadırlar. 
Ve yine İkinci Cihan Harbinin meydana getir
diği güçlükler de böyle bir cihaza sahip olmaya 
meydan bırakmamıştır. Bakanlık bu cihazların 
teminini kolaylaştırmak için tedbir alacağı yer
de, yine hekimi üç aylık bir staja tâbi tuttuktan 
sonra röntgen cihazını kullanmasına müsaade 
verilmesini istemektedir. Şimdi üç sene çalışıp 
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ihtisas yapan bir arkadaşla berikiler arasında 
ne gibi farklar vardır, onları belki kendilerin
den dinHyeceğiz. Yalnız mütehassıs olan arka
daşla mütehassısı olmıyan arkadaşlar arasında 
fark görmemiştir. Eğer hastanelere mütehassıs 
bulamamaktan mütevellit* boşluğu doldurmak 
lâzımgeliyorsa, eski liberal hükümlerle bu 
boşluğu doldurmak daha mümkündür. Kal
dı ki, yine Bakanlığa sorduk, acaba mem
lekette yüzlerce röntgen cihazı muattaldır 
da, işe yaramaz haldedir de onun için mi 
buna ihtiyaç hissettiniz? Bakanlığın elinde 
20 kadar röntgen cihazı vardır, bunun 12 - 13 
tanesi işletilmekte 7 tanesinin mütehassısı bu
lunmamaktadır. 

$imdi, Bakanlık, her medeni ihtiyacı karşı
ladı da, 7 tane röntgen lâboratuvarma mütehas
sıs bulamamaktan mütevellit bir endişeyi berta
raf etmek üzere bu kanunu hazırlamaya kendi
sinde mecburiyet hissetti. Lâkin bu, komisyonca 
terviç edilmedi. 

Gelelim ikinci maddeye : 
Bu madde arkadaşların işaret ettikleri gibi 

tamamen tezat halindedir." Şöyle ki : 
Röntgen lâboratuvari bulunup da mütehas

sıs radyologu bulunmıyan hastane ve sağlık mü
esseselerinde sağlık memuru ve laborant, hemşi
re ve laborant ofcullariyle askerî gedikli sıhhiye 
ve teknisiyen okulları mezunlarından 8 ay müd
detle ayrıca radyoloji lâboratuvarında nazari 
ve amelî kurs görerek ehliyet kazananlar hasta
ne ve sağlık müesseselerinde teşhise ait röntgen 
cihazlarını kullanmaya, işletmeye ve grafik yap
maya yetkilidirler. 

Takdir edersiniz ki, röntgen mütehassısı ye
tişmek ve bu şubeye rağbetin kapılarını kapa
mak bakımından bu madde ne kadar kötü bir rol 
oynıyacaktır. Tıb Fakültesini bitirdikten ve yıl
larca emek verdikten sonra sertifika almaya 
muvaffak olmuş bir arkadaş, diğer taraftan bir 
sıhhiye mektebini, bir hemşire mektebini ikmal 
edip sekiz aylık bir stajdan sonra bunlarla aynı 
hizaya gelecektir. Ozaman kimya laborantları
nın, eczacı kalfalarının kimyagerlik ve eczacı
lık, hattâ zabıt kâtiplerinin de avukatlık yap
maları gibi bir vaziyet ortaya çıkacaktır ki, Mec
lisi ÂH mütemadiyen bunların müracaat ve bas
kısı altında bunların müracaatları karşısında 
kalacaktır ve bunlar bir hak arama yoluna gire
ceklerdir. 
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Komisyon bunları ariz amik düşündü, tetkik 

etti ve dedi ki; hakikaten memlekette bu ihti
sas şubesine karşı rağbet azalmıştır. Burada Ba
kanlığa düşen bir vazife vardır: Rağbetin azal
masına âmil olan sebepleri bertaraf etmek ve 
yeni bir tasarı ile bütün bu ihtiyaçları karşılıya-
cak, rağbeti artıracak bir tasarı ile komisyona 
veya Yüksek Meclis huzuruna % gelmektir. Ama, 
ısrar ettiler. Komisyon da, bu iki maddenin 
bugünkü ihtiyaçlarını, karşılamaktan çok uzak 
olduğunu, eldeki 20 röntgen cihazı ile bu kadar 
büyük bir teşkilâta ihtiyaç olmadığını, bu ka
bul edildiği takdirde memlekette röntgen müte
hassısları arasında teessür uyandıracağını, âm-

•me menfaatine uygun olmayacağını derpiş ede
rek bu tasarının reddine karar verdi. 

Karar Yüksek Heyetinizindir. 
HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının radyoloji, radyum ve elektrik tedavisi ve 
fizyotrapi müesseseleri hakkındaki 31-53 sayılı 

'. Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna yeni bir madde ilâvesine dair olan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 3 . XI . 1950 
tarihli toplantısında Meclise sevkedilen ve 13 . 
XII . 1950 tarihinde Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu azaları tarafından tetkik edilmiştir. 

Gerekçede memleketimizde hastanelerimizin 
hepsinde röntgen cihazlarının olmadığından ve 
röntgen mütehassıslarımızın sayılarının yurdun 
her tarafına gitmelerine müsaade edecek veya 
kendilerini buna mecbur edecek bir miktarda 
olmaması sebep gösterilerek 3153 sayılı radyo
loji, radyum ve elektrik tedavi ve diğer fizyo
trapi müesseseleri Kanununun yedinci madde
sinde tabiplerin muayenehanelerinde teşhis vası
tası olarak röntgen bulundurabilmeleri hakkın
daki hüküm, mühim bir ihtiyacımızı karşılamak
tadır. Fakat son zamanlarda bu cihazlar ehli
yetli olmıyan kimseler tarafından kullanıldığı 
ve bu yüzden sıhhi bâzı mahzurlar meydana 
geldiğinden röntgen cihazı kullanacak tabiplerin 
hastalarına daha faydalı olabilmelerini sağlamak 
için asgari mütahassıs bulundukları bir şubede 
üç sene hastanede çalışması ve üç aylık bir rad
yoloji kursu gördükten sonra vekâletin tâyin ede

ceği bir jüri huzurunda imtihana tâbi tutulma
larını şart koşmaktadır ve muayenehanelerinde 
15 miliamperlik ve 60 kilovatükla röntgen kulla-
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nacaklarını söyliyor. Bir de röntgen lâboratuva-
rı olupta mütahassıs olmıyan hastanelerde sağ
lık memuru laborant, hemşire ve laborant okul-
lariyle Askerî Gedikli Sıhhiye ve teknisyen me
zunları sekiz ay müddetle ayrıca bir radyoloji-
lâboratuvarında nazari ve amelî kurs görerek eh
liyet kazananlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı hastane ve müesseselerinde röntgen cihazlarını 
kullanmıya, işletmiye ve grafik yapmıya hak 
'kazanmaktadır. 

3153 numaralı Kanunun 7 nci. maddesinin tâ
diline ait olan bu teklif Sağlık Sosyal ve Yar
dım Komisyonunda incelenirken muhtelif arka
daşlar fikirlerini izhar ettiler; ben şahsen göy-
le bir kanunun tatbikından bir fayda sağlanaca
ğına kani değilim çünki radyoloji, radyum ve 
fizyoterapi tababetin çok mühim bir şubesidir; 
üç aylık bir stajdan sonra böyle bir şubenin kısa 
bir zamanda öğrenilmesine imkân görmüyorum; 
Bugün tababetin en müspet ilim şubesi olan rad
yolojide her memleket kudretli kuvvetli meslek 
adamları yetiştirmeği bir prensip edindiği halde 
bizde ePan daha devşirme adam yetiştirmeye ne 
lüzum vardır; Eontgen tabibin gözüdür, aynı za
manda bugün bir tedavi vasıtasıdır. Çok incelik
leri olan bir şubedir. Eğer biz her tabibin eline 
bu cihazları verecek olursak bu şubede yetişen
lere mâni olduğumuz gibi bu şubeyi de kçrliye-
ceğiz. Bu branşta adam yetiştirmek imkânsız 
olacak. O halde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı burada adam yetiştirmek imkânlarını kaybe
decektir. Esasen bu sahadaki adam kıtlığının se
bebi de 3153 sayılı Kanunun tâdilidir. 

Bugün bu arkadaşlarımız piyasalarda hayatla
rını kazanamıyacak bir durumdadır. Ancak, bü
yük şehirlerde toplanmak mecburiyetinde kalmış
lardır, adedleri de gün geçtikçe azalmaktadır. 
Bir memlekette röntgen cihazları arttıkça teşhis 
hataları da çoğalmaktadır. Fayda yerine zarar 
tevlit ediyor. Biz röntgen cihzlarını değil rönt
gen mütahassıslarını artıralım. Sonra bu şua in
san vücudunda büyük zararlar ika eder. Hekim 
gibi mühim bir kitleyi bu zararlı şuaa maruz 
bırakarak ömürlerini kısaltmıyalım. Bana kalır
sa bunun İslahı bakımından da büyük bir mah
zuru vardır, Her meslekte olduğu gibi bâzı kim
seler bunu bir kazanç vasıtası yapacaktır. Halk 
arasında maalesef bu yüzden cereyan eden dedi
kodular hiç de bu mesleğin lehinde değillir. Dü-
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rüşt meslektaşlarımı bu yüzden bir töhmet altın
da kalmaktadırlar. Anı zamanda halkta verdiği 
para mlkabilinde bir fayda sağlayamıyor. Bu 
yüzden mahzurludur. 

Sonra doktor hastasını muayene eder icabe-
derse bâzı lâboratuvar " muayenelerinden istiane 
eder. Tababette esas şeriri teşhistir. 

Böyle bir röntgen makinesi elinde olan dok
tor kendisini yormadan teşhis yapmaya tevessül 
edecek kafasını işletme imkânlarından mahrum 
kalarak hakiki mesleğini de unutmak tehlikesi 
ile karşı karşıya kalabilir. Bugün dünyanın kıy
met verdiği serirî tababet ve fazla lâboratuvar 
muayeneleri karşısında nüanslarını kaybetmek
tedir. 

Ben şuna inanıyorum ki; doktor hastasının 
karşısında evvelâ terlesin, teşhis koysun, icabe-
derse hastasını bir röntgen mütehassısına gön
dersin ve lüzum ettiği zaman modern vasıtalar
dan hastasının istifade ettirmesini bilsin. Bu 
cihazı hiçbir zaman suiistimal ederek bir kazanç 
vasıtası yapmasın ve hekimlik şeref ve haysiye

tini rencide edecek hareketlerden içtinap etsin. 
Sonra lâboratuvarlara, sağlık memurlarına 

hemşirelere (8) aylık bir stajla bu kıymetli ve
saiti teslim etmek onlara aşağı yukarı bir rönt
gen mütehassısı hakları vermek doğru değildir. 
Bu nevi devşirme adam yetiştirme usuller bizim 
radyolojimizi geri götürür, tekâmül olmaz. Bu 
şekilde röntgen mütehassısı yetişemez. Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığından ricamız her has
taneye bir röntgen mütehassısı temin etmelidir. 
Ancak hastalar sağlık müesseselerine bu şekilde 
bir itimatla bakabilir. 

Benim şahsan arzum Sağlık Bakanlığı bu hu
susta karşımıza daha esaslı bir kanun teklifiyle 
gelsin ve bugünkü eksiklerimize cevap verecek 
esaslı tedbirleri alsın. 

BAŞKAN — Nâzım Ağacıkoğlu. 
NÂZIM AĞACIKOĞLU (Sivas) — Sayın ar

kadaşlarım; röntgen teşhis ve tedavi cihazları
nın tarzı istimaline ve 3153 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair. Sağlık, ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tasarısının birinci maddesinde bu cihaz
ların, mütehassıs olmadığı halde hekimlere ve 
diş tabiplerine verilmek istenilen haktır. Arka
daşlar; memlekette röntgen şubesi, diğer ihtisas 
şubeleri gibi, tababetimizde teessüs etmiş bulun
makta ve bugün muhitlerine faydalı olmaktadır-

— 118 — 



B : 42 12.2 
lar. Üç sene bu ihtisas için hizmet eden hekim
lerin bu hakkına hürmet etmek lâzımdır. Evet. 
röntgen mütehassısı bulunmıyan yerlerde bunun 
faydalı ©İmasını bir an düşünsek bile ilerde bu
nun feuııî ve meslekî mahzurlarını hesaba kat
mak kabeder. 

Tasarının ikinci maddesine gelince, hemşire 
-'sağlık memuru ve röntgen lâboratuvarlarına ve
rilmek istenen röntgen teşhisine ait teklifin ta
mamen yersiz ve mesnetsiz olduğuna kaniim. 
Eğer laborantlara bu hak verildiği takdirde iler
de ihtisasa taallûk eden şubelerde bunun menfi 
misalleri ile karşılaşacağız. Yarin karşımıza bir 
bakteriyoloji laborantlarının aynı hakka sahip 
«olmak için müracaat etmesini tabiî karşlamak lâ-
zımgelecek. Nitekim geçen devrede pratik dişçile
re verilmiş olan permi suiistimallerini, hatırla
mak yerinde olur. Evvelce pratik dişçilere veril
miş olan permi işi sanki daima nazarı dikkate 
alınması lâzımgelen bir hak imiş gibi. Şimdi yine 
pratik dişçilerin istekleriyle bizi karşılaştırmış
tır. Memlekette ilme, fenne ve ihtisasa hürmet et
mek lâzımdır. Buna göre mütahassıs hakkının 
laborantlara verilmesinin adalet mefhumuna uy
madığını huzurunuzda tekrarlamak isterim. Tek
lifi Sağlık Komisyonunun reddetmesi bilhassa 
yerinde olmuştur. Karar Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük, buyurun. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Namık Gedik. 
NAMIK .GEDÎK (Aydın) — Muhterem ar

kadaşlarım, bundan evvel görüşen arkadaşlarım 
bakanlığın yapmış olduğu bu yeni kanun teklifi
nin her iki maddesi üzerinde de lüzumlu açıkla
mada bulundular. Bendeniz bir noktaya temas 
etmek istiyorum. 

Bugün itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki, 
memleketimizin içinde çalışmakta bulunan ve Ba
kanlık teşkilâtına veya özel idarelere bağlı hasta
nelere uzun yıllardan beri röntgen kadrosu tah
sisatı konmuş olduğu halde bunların yerleri alâ
kalı mütahassıslarla doldurulamamıştır. Bu yok
luk dolayısiyle o hastanelerde çalışan diğer şu
bedeki mütahassıs arkadaşlar tarafından ek va
zifeler ihdas ve bu işler o suretle idare edilmiş
tir ve güya röntgen mütahassısı açığı doldurul
muştur. Asistanlık vazifemi ifa ettikten sonra 
bakanlığın emrile vazifenlendirilip çalışmak üze
re gitmiş bulunduğum Muğla Hastanesinde bir 
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röntgen cihazı gördüm. Fakir özel idare bütçe
sinden altı yıldan beri ayrılmış bulunan röntgen 
mütahassısı kadrosu dolayısiyle, bakanlık emrinde 
mütahassıs röntgenci bulunmaması yüzünden, 
mükemmel bir cihazın muattal bir halde bulun
duğunu gördüm ve bundan fevkalâde muztarip 
oldum. 

Bu durumu önceden bilen bakanlık, bundan 
evvelki yıllarda almış olduğu bir kararla, ihtisas 
yapmakta olanların kendi şubeleri ihtisasını ya
parken, bu meyanda röntgen mevzuu ile de alâka
dar olmalarını bildirmiş ve bu suretle yetiştir len 
mütahassıs arkadaşlarımız bugün dahi memleke
tin bu kapanmıyan ihtiyacını kapatmakta bulun
muştur. 

Uzun yıllardan beri açık bulunan bu hastane
nin röntgenci kadrosu ve işlemez halde bulu
nan cihaz sebebiyle o memleketteki ıstırap ve 
bunun karşısındaki alâkadarların sükûtu cid
den hazindir. Arkadaşlar; burada benim gibi üç 
ay müddet içinde ihtisas edilmiş bir arkadaşı
nızın bu alete €İ atması ve iki yıldan beri ça
lışmasıdır ki, ancak ortadaki ıstırabı bir dere
ceye kadar dindirmiştir. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar; B,u memlekette bir tüberküloz 
dâvasiyle karşı karşıyayız. Röntgen rihazının 
verem savaşındaki teşhis ve tedavide çok bü
yük rolü vardır. 

Dâhiliye mütahassısı olup da röntgen ihti
sası yapmamış olanlar dahi, eski kanunun bi
rinci maddesinde derpiş edilen üç aylık bir kur
su mütaakıp, bu cihazları muntazaman işlet
mektedir. Bu suretle muztarip vatandaşların 
derdine şare bulmuş olmaktadırlar. Eğer bu 
hakkı şimdi gelen tasarı ile kaldırıp, bir has
tanede üç yıl müddetle mütehassıs olarak çalı
şan, üç ay müddetle kurs gören, sonra da bir 
imtihana tâbi tutulan, jüri huzuruna çıkarıla
rak denenen insanlardan alırsak, onları bugün
den itibaren çalıştırmamak mevkiinde bulu
nuruz. (Bravo sesleri) 

Bu itibarla arkadaşlar, kanunun birinci 
maddesinde -eskiden derpiş edilmiş olan hüküm
ler, hiçbir zaman bugünkü şartlara uymaz. 
Onun için işi bu şekilde tesbit etmekten içti
nap etmek, bilâkis biraz evvel arkadaşımın işa
ret ettiği gibi, eskisinin daha liberal olduğunu 
kabul etmek lâzımgelir. 

İkinci nokta da, röntgenin, çalışanların bünr 
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yelerine ve hayatlarına yaptığı tahribattır. 
Bu sahayı bir sihhiye memuruna, bir hemşireye 
emanet ettiğimiz takdirde bu memlekette ka
lifiye bir tıp tesisine imkân yoktur. Bu itibar
la Heyeti Aliyenizi Bakanlıkça teklif edilmiş 
olan bu kanun tasarının reddine davet ve bu
nu istirham ederim. 

BAŞKAN — Süreyya Endik. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Sayın 

arkadaşlar, Sağlık Bakanlığının getirmiş oldu
ğu Kanun teklifi hakkında esaslı bir şekilde 
bir fikir edinebilmek için bu meseleyi biraz 
daha açmak istiyorum. 

îki türlü röntgen cihazı kullanan doktor 
vardır. Bir tanesi, malûmunuz olduğu gibi, mu
ayyen bir müddet zarfında bir hastanede rönt
gen şubesine devam ederek ihtisas alan ve rönt
genci tâbir ettiğimiz arkadaşlar, diğerleri de 
dâhiliye ve hariciye mütehassısı gibi bir teşhis 
vasıtası olarak muayenehanelerinde röntgen bu
lunduran insanlardır. Dâvanın bütün inceliği 
buradan geliyor. 

Şimdi bu şekilde röntgen mütehassısı olma
yıp da makinesi bulunan mütehassıs arkadaşlar 
için birkaç kelime söylemek istiyorum: 

Arkadaşlar, Hükümet gerekçesinde de izah 
edildiği gibi, memleketimizin her tarafında has
tane yoktur. Her hastanesinde de röntgen cihazı 
bulunmamaktadır. Röntgen cihazı olan hasta
nelerin çoğunda da röntgen mütahassısı yoktur. 
Bunlar zincirleme birbirine bağlı işlerdir ve 
memleket davasıdır. 

Saym arkadaşlar, röntgenci niçin yetişmi
yor, biliyor musunuz? Namık Gedik arkadaşımı
zın izah ettiği gibi, röntgenci birçok hayati 
tehlikelere mâruzdur. Bu arkadaşlar devamlı 
şua karşısında birçok hastalıklarla, hattâ cinsi 
vaziyetlerden uzaklaşmakla karşı karşıya bu
lunmaktadırlar. Bu itibarladır ki; röntgen şu
besine meyil gösteren arkadaşlar azalmaktadır. 
Yoksa memleketin her tarafında her doktor ge
lişigüzel röntgen kullanıyor, biz de para ka
zanamıyoruz, diye her hangi bir Türk hekimi 
röntgen şubesinden uzaklaşmış değildir arka
daşlar. Bu şekilde de röntgen makinası, arka
daşımın da demin söylediği gibi, memlekete 
hakikaten faydalı olmaktadır. 

Vilâyet merkezinde röntgen makinası 
bulunmaktadır. Fakat birçok kazalarımızda 
da serbest çalışan gerek dâhiliyeci ve gerekse 
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hariciyeci arkadaşlar bir röntgen makinası te
darik etmek suretiyle o muhite cidden faydalı 
olmuşlardır. Tasavvur buyurunuz, Sivas'ın her 
hangi bir kazasında röntgen makinası vardır, 
böyle bir makinaya sahip olan bir mütahassıs 
bir arkadaşı Kışta kıyamette meslek yapmak
tan menetmek yani sen bu cihazı kullanamıya-
caksın demek ve nihayet onun hatasını Sivas'a 
veya Ankara'ya göndermek doğru mudur? Ar
kadaşlar bir röntgenci arkadaş kendi hastasına 
değil aynı zamanda diğer doktorların hastala
rına da faydalı olmaktadır. 

Sonra arkadaşlar' Hükümet gerekçesinde 
birbirini nakzeden noktalar da mevcuttur. Hü
kümet gerekçesinin yedinci maddesinde tabip
lerin röntgen cihazı kullanmaları hakkındaki 
hükmün değiştirilmesi istenilirken son zaman
larda röntgen cihazlarının ehliyeti olmıyan kim
seler tarafından kullanılmakta ve bu yüzden 
sıhhi mahzurlar meydana gelmekte olduğundan 
bahsedilmekte, şimdiye kadar bu iş doktorlar 
tarafından idare edilmekte idi denilmektedir. 
Bu yeni tasarıda ise ebelere, hemşireler ve sıh
hiye memurlarına verilmektedir. Mütehassıs 
olmuş doktorların kullanamadığı bir makineyi 
sıhhiye memurlarının, ebelerin ve hemşirelerin 
nasıl kullanacağını hayretle karşılamak lâzım
dır. 

Bu kanun teklifinde mühim bir incelik da
ha vardır. Bu şekilde röntgen cihaziyle çalışan 
arkadaşlar altı sene müddetle diğer röntgenci 
usta arkadaşlarla yalnız başlarına bırakılmak
tadır. Vaziyeti arzedeyim: 

Bir kere bir hastanede bir mütehassıs olacak. 
Bir dahiliye, bir hariciye mütehassısı vasati 3 
senede yetişir, ayrıca üç sene de bilfiil bir has
tanede röntgen ihtisası yapacak, ondan sonra üç 
aylık bir staja tâbi tutularak röntgen cihazını 
kullanabilecektir. Bu kanun teklifi kabul edilir
se her dâhiliyeci, hariciyeci bir röntgen cihazını 
kullanamıyaeak, kullanması için bir Devlet has
tanesinde üç sene hizmet edecek, ondan sonra 
üç ay da staja tâbi olacaktır. Ben izah etmek is
temiyorum, fakat vaziyet açıkça tezahür ediyor, 
burada para kazanmak değil, memlekete hizmet 
etmek ön plâna alınmalıdır. 

Sonra arkadaşlar, bugün röntgen cihazı o ka
dar basit bir hale gelmiştir ki, bunu bu şekilde 
izam etmek hiç de doğru değildir. Siz bir heki
mi. mikroskobundan uzaklaştırabilir misiniz? 

mmUSr 
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Mikroskopla uğraşmak ayrı bir ihtisas mıdır? 
Bir idrar, bir kan tahlili yapmak üzere bir.has
tayı 20 - 30 lira masrafa sokmak için mutlaka 
kimyagere mi göndermek lâzımdır? 

Arkadaşlar, eski kanunun, tadili istenen ka
nun bu memleketin bünyesine en çok uyan bir 
kanundur. Bunun içindir ki, birçok şehirlerde 
içinde cihazı bulunmıyan, bulunanlarda da mü
tehassısı olınıyan hastanelerimiz varken bu ka
nunun kabulü yerinde olmaz. Bu itibarla tasarı
nın reddini rica ederim. (Doğru sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 
takriri vardır. Şimdiye kadar 8 arkadaş konuş
muştur, daha üç arkadaşın sözü vardır. Sözü Hü
kümete bırakıp ondan sonra takriri oya koyaca
ğını. 

Söz Sağlık Bakanınmdır. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (izmir) — Sa
yın arkadaşlarım; Röntgen Kanunu mevzuuba-
his olurken bilhassa birçok doktor arkadaşları
mız aleyhinde bulundular. Fakat kendilerine şu
nu hatırlatmak isterim ki,- röntgen kullanılması 
iki taraflı bir iştir. Bir teknik kısmı vardır, bir 
de bilgi kısmı vardır. Teknik kısmı şudur : Tek
nik kısmını kullanmak için mutlaka doktor olma 
zarureti yoktur. Bugün herkes elektrifikasyon 
ve röntgen aletleri ile ünsiyet peyda etmiş bir 
sağlık memuru, bir laborant, bir hemşire bunun 
teknik kısmını kullanabilir. Ancak teknik kıs
mından fotoğraf çıktığı zaman o fotoğrafı ele 
alarak onun delâlet ettiği mânayı anlamak, teş
his etmek zarureti vardır. Mesele burada çatal-
laşıyor. 

Bâzı arkadaşlar efendim diyorîar, nasıl olur 
da senelerce röntgen mütehassıslığı yapan arka
daşlar dururken bilmem laborantlara şunlara, 
bunlara veriyorsunuz? Halbuki ben size bunun 
daha bariz bir misalini arzedeyim: Bundan 5-6 
sene evvel İstanbul'da bir kanser enstitüsü açıl
mıştı. Bu kanser tedavisi ve teşhisi insanı çok 
büyük tehlikelere mâruz bırakan büyük bilgile
re mütevakkıf bir iştir. Çünki röntgende iki 
türlü vazife görülür: Birisi teşhis, ikincisi te
davidir. Tedavi vaziyeti çok muğlak, muazzam 
ve gayet tehlikelidir. Bundan beş altı sene ev
vel İstanbul'da Ghıreba hastanesinde açılan kan
ser enstitüsünün başına getirilen bir ecnebi ne 
mütehassıs, ne doktor, ne de elektrikçi idi; sa-
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dece bir fizikçi idi. Fakat bütün kanser teda
vileri onun eline tevdi edilmiştir. Bugün bu 
adam Avrupa hastaneleri tarafından tekrar ça
ğırıldı. İsviçre'ye gitti. Orada da gene böyle bir 
kanser müessesesinin başına getirildi. Binaen
aleyh görüyorsunuz ki, bu iş hem bir teknik 
hem de bir bilgi meselesidir. Röntgenden asıl 
maksat, çıkarılan resmin mânasını izah etmek 
ve hastalığı teşhis ederek hastayı ona göre te
davi etmektir. Binaenaleyh bir laborant, bir sıh
hiye çavuşu veya bir sağlık memurunun ve hat
tâ dışardan her hangi bir adamın şöyle bir kaç 
ay zarfında bu röntgen makinelerini işletmeleri 
pek âlâ kabildir. Fakat, bunun tatbikatını, res
me göre tedaviyi onlar yapacak veya hastalığa 
teşhis koyacak değillerdir, bundan bu mâna çı
karılmamalıdır. Bugün birçok hastanelerimizde 
ve verem dispanserlerimizde röntgen makinele
ri vardır. Fakat doktorlar bundan istifade ede
memektedirler. Çünkü bunlarla doktorlar uğra
şamazlar. Onlar banyosu yapılmış çekilmiş filmi 
alır ve tetkik ederek hastalık noktasını bulur 
ve ona göre teşhis ve tedaviyi yaparlar. Binaen
aleyh, bu kanun mevzuubahis olurken hiçbir va
kit laborantlara, hastabakıcılara ve saireye bu
nun ilmî kısmı bırakılmamış, yalnız teknik kıs
mı bırakılmıştır. Bu da bizim memleket için bir 
zarurettir. 

Sonra eski kanunun 7 nci maddesini aynen 
okuyorum: 

«Tabipler ve dış tabipleri muayenehanelerin
de yalnız tedavileri altında bulunan hastalarda 
teşhis için kullanılmak üzere röntgen teşhis 
aletleri veya tedavi için faradizasyon, galvani-
zasyon, diyatermi ve sair cihazları bulundura
bilirler. Bu cihazlar ve bulundukları yerler 
üçüncü maddeye göre yapılacak nizamname
deki şartlara uygun olarak her türlü arızalara 
mâni olacak şekilde tertibatı havi olmaları lâ
zımdır. 

Bu cihazları kullanmak için hususi izin al
maya lüzum yoktur. Yalnız böyle cihazlar ko
nulduğu ve kullanıldığı bir hafta içinde o ye
rin en büyük sıhhat memurluğuna yazı ile bil
dirilmesi mecburidir. Tabip ve diş tabipleri mu
ayenehanelerinde bulunduracakları ve kendileri
nin kullanacakları bu cihaz ve aletleri iyi kul
lanmaya muktedir olduklarını bir vesika ile 
ispata veya bir mütehassıs yanında en az üç 
aylık bir kurs veya staj yapmaya mecburdurlar» 
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Bu maddenin birinci fıkrasına göre muaye

nehanelerinde cihaz ve alet bulunduracak tabip 
veya diş tabiplerinin tedavileri altında olan has
talardan başkasının röntgenle teşhis ve elektrik
le tedavi için para ile hariçten hasta kabul ettik
leri takdirde birinci maddede yazılı şartlara 
göre izin -almaya mecburdurlar.» 

Görüyorsunuz ki, eski kanunun yedinci mad
desi röntgen makinesinin kullanma hakkını her 
doktora vermiş ve her doktor mütehassıs olsun 
olmasın bu makineyi kullanabilir. 

Şayet biz bu hakkı, meriyetteki kanunda ol
duğu gibi, her doktora verecek olursak, kulla
nılması bir mikroskop gibi basit olmıyan, gerek 
kullanan için ve gerekse kullandığı hasta için 
bâzı tehlikeler arzeden böyle bir âleti tecrübesiz 
ellere tevdi etmiş oluruz ki bu, Sağlık Bakanlı
ğının şiarı değildir. 

Şayet böyle muhtelif tehlikeleri mevcut olan 
bir makineyi tecrübesiz ellere tevdi edecek olur
sak gerek doktor ve gerekse muayene ettiği 
hastalar için mühlik birtakım mahzurları de
vam ettirmiş oluruz. Bu, mikroskop gibi bir 
âlet değildir. Bu iş idrar muayene etmeye ben
zemez, hususi bir bilgiye ihtiyaç vardır. Mek
tepten yeni çıkmış bir doktorun, bir pratisyenin 
eline tevdi edecek olursak gerek kendisi gerek 
tedavisini yapmak istediği hastalar hakkında 
mahzurlar doğurabilir. Sağlık Bakanlığı bunu 
nazarı dikkata alarak mektepten çıkan her dok
tora değil, hi,ç olmazsa, ihtisas kazanmış olan 
doktorlara üç ay bir röntgen mütehassısının 
yanında staj görmesi ve bilâhara ehliyetini ispat 
etmesi şartiyle o makineyi kullanması salâhiye
tini veriyor. Bu mütehassıs da tedavi için değil, 
yalnız teşhis için bu makineyi kullanacaktır. 
Bunlara 60 kw. lık bir makine ile teşhis yetkisi 
veriyoruz. Çünkü 60 kw.. lık bir makinenin ha
ricinde, daha kuvvetli makinelerle ayrıca tedavi 
kısmı mümkündür. Şu halde bizim yaptığımız 
yeni teklif, serbestliği muhafaza etmekle bera
ber, biraz tahdididir. Röntgen kullanacak olan
ları, bu işin mahzurlarını nazarı dikkate alarak, 
arzettiğim gibi, biraz tahdit etmiş bulunuyoruz. 

Sonra sayın raportör arkadaşım; röntgen 
mütehassısları bu işten çok muztariptir dediler 
ve nihayet gelişi güzel herkese röntegen kullan
ma hakkı verildiği takdirde, esasen rağbet »az 
olan röntgen ihtisasına kimsenin iltifat etmiye-
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ceğini ve binaenaleyh mevcutların bundan mu
tazarrır olacağını söylediler. 

Halbuki bu madde, eski kanunun 7 nci mad
desi meriyette olduğu müddetçe, her doktora 
bu salâhiyeti tanıdığı için röntgen mütehassısları 
bundan mutazarrır olur. Fakat az çok bir tahditle 
önümüze gelen kanundan röntgenin hakiki mü
tehassısları müteessir olmaz, bilâkis bundan mem
nun olurlar. 

Eski kanun, (Bu gibi aletleri kullanmak için 
hususi izin almaya lüzum yoktur, yalnız bu 
cihazların kurulduğu ve kullanıldığı bir hafta 
içinde o yerin en büyük sağlık memurluğuna 
yazılı olarak bildirilir diyor. 

Halbuki biz teklif ettiğimiz kanunla; bu ci
hazlar kurulmadan evvel mahallin en büyük 
sağlık memurluğuna haber vererek müsaade 
alınır, ve buna dair olan yönetmeliğe göre vazi
yet tesbit edilir,) diyoruz. Eğer herkes bir rönt
gen makinası alarak istediği yere yerleştirdik
ten sonra sağlık müdürlüğüne haber verirse, bu, 
doğru olmiyaeaktır. Bizim teklifimiz oraya ci
hazı yerleştirmeden evvel sağlık müdürlüğüne 
haber versin, o izin verecek veya vermiyecek, 
şartları tesbit edecek ondan sonra da müsaade 
olunabilecektir. 

Sonra muayenehanelerinde röntgen cihazı 
bulunduracak diş tabipleri bunları iyi kullan
maya muktedir ve ehliyet sahibi olduklarını, 
bir mütahassıs yanında üç ay çalıştıktan ve bir 
mümarese kazandıktan sonra, bir jüri huzurun
da ispat etmeye mecburdurlar. 

ÜMRAN NAZÎF YÎĞÎTER (Konya) — Jü
riden maksat? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Vekâlet tarafından tâyin edilen bir veya birkaç 
mütehassıstan mürekkep heyet.. îşte onların 
yanında bir ehliyet imtihanı geçirmesi lâzım
dır. 

Hastanelerde üç sene her hangi bir şubede 
mütehassıs olarak çalışmış olan tabipler de üç 
aylık özel bir kurs gördükten sonra, yine Ba
kanlıkça tâyin edilmiş bir jüriden alacakları 
belge ile ehliyetlerini ispat etmek suretiyle 60 
kilovat ve 15 amper takatindeki cihazlarda çalı
şabilecektir. 

Sayın, arkadaşlar, röntgen meselesi, bütün 
sayın arkadaşlarım da bilirler ki, çok nazik 
bir meseledir. Nezaketi resim çekmesinde de-
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gildir. Bir fotoğrafçı nasıl çekerse, bir röntgen
ci de, bir tekriisiyen de aynı şekilde çeker. Fa
kat asıl nezaketi, çekilen resmin üzerindeki ifa
de ettiği mânayı anlamaktır. Birçok eski rönt
gen mütehassıslarının, 8 - 10 senelik mütehas
sısların, çektikleri filmin mânasını yanlış izah 
ederek hastayı yanlış tedavi yoluna sevkettiği-
ni ve bundan hastaların zarar gördüklerini gö
rüyoruz. , 

Başımdan geçen bir vakayı anlatayım: 
Bir ecnebi hastayı tedavi etmiştim. Yunanis

tan'da en yüksek bir profesörün yanında rönt
gen çektirmiş, ve profesör ona, sende mide ya
rası vardır demiş. Mide tedavisi yapmışlar; has
talığı geçmemiş,; zayıflamış. Bana muayeneye 
geldi. Safra kesesinde taş olduğunu söyledim. 
İnanmadı. Ondan sonra Yunanistan'da çıkart
mış olduğu filmi bana gösterdi ve bilmem ne 
Podos bu filmi çıkardı midemde yara olduğunu 
söyledi dedi. Sonra kalktı Fransa'ya gitti, ora
da muayene olunduğu mütehassıs da; hastalık 
senin midende değil, k'araciğerindedir, git ka
raciğerinin filmini çıkart, demiş, filmini aldı
rınca taşlar meydana çıkmış. , 

Yani, birçok büyük mütehassıslar da bu 
röntgen filmlerinin mânasını ifadede yanılabi
lirler. Onun için biz burada bir kayıt koymuşuz, 
belki biraz fazladır, bunu kaldırır, lalettayin 
mütehassıs olan arkadaşlar bir röntgen lâbora-
tuvarında 3 ay staj gördükten sonra; kendile
rinin cihazı bulunmadığı zaman, hastanelerin 
röntgen cihazında film çekebilirler, kaydını ko
yalım. 

Sonra laborant meselesine gelince : O da ar-
zettiğim gibi esasen teknik bir meseledir. İlimle 
hiçbir münasebeti yoktur. Her laborant basit bir 
idrar tahlilini yapabilir, id rara şeker ve albu-
min olup olmadığını anlayabilir. Bakteriyolog
dan ziyade laborantlar, sağlık memurları bunu 
yaparlar. Nihayet bu röntgen gibi-bir teknik me
sele değildir. Sonra başka bir noktadan nazarı 
dikkati celbetmemek istediler. O da, memlekette 
röntgen mütahassısı olarak doktor yetişmiyor, 
Sağlık Bakanlığı bunu temine çalışsın dediler. 

Sağlık Bakanlığı ihtisasa ayrılacak olan arka
daşlara röntgene ayrılmalarını teklif ediyor, fa
kat onlar kabul etmiyorlar. Buna da sebep, esa
sen röntgen cihazı tehlikeli bir iştir. Sonra rönt
gen makinası çok pahalıya mal olur. En aşağı 
60 - 70 bin liraya mal olur. Mektepten yeni çıkmış 
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bir doktor da elbette yetmiş bin liraya bir rönt
gen cihazı alıp hususi bir makine temin edemez. 
Bu sebepten dolayı bunlar röntgenle uğraşmayı 
istemiyorlar. Ve röntgen mütahassısı olmak iste
miyorlar. Bâzı arkadaşlar diyorlar ki, hasta
nelerimizde röntgen mütahassısı yoktur. Ben size 
istatistik neticesini söyliyeyim; 51 tane hastane
miz vardır, bunun beşinde röntgen mütahassısı 
yoktur, 5 - 6 sının da kadrosu mevcut olmadığın
dan tâyin edilmemiş bulunuyor. Binaenaleyh ar
kadaşlarımın bu hususta vâki olan itirazlarına bu 
şekilde cevap veriyorum. Bir de yeni mektepten 
çıkan, röntgenle meşgul olmayan ve ihtisas peyda 
etmiyen doktorlara bu salâhiyeti verecek olur
sak - yani lalettayin mektepten çıkacak genç 
doktorlara - o zaman bunun suiistimal edilmesi 
çok muhtemeldir. Bunun çok zararı dokunabilir. 
Binaenaleyh Sağlık Bakanlığı bu noktar nazar
ları derpiş ederek bu tasarıyı heyeti âliyenize sun
muştur. Mamafih eğer muhakkak surette bu ta
sarının bir daha gözden geçirilmesini arzu edi
yorsanız bunu Sağlık Bakanlığına iade ediniz, işi 
bir daha diğer arkadaşlarla müzakere edelim. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var 
onu okutuyorum. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte
rem arkadaşlar, kürsüye gelen bütün arkadaşlar 
Hükümet tasarısının aleyhinde konuştular. Kifa
yeti müzakere takriri oya arzedilmezden evvel 
söz alan arkadaşlar içinde lehte konuşacaklar var
sa iki kişiye söz verilmesi ve konuşturulması "lâ
zımdır. (Riyaset bilir sesleri) Riyaset bilir fakat 
tüzüğün icabı budur. Yoksa, biz konuşacağız, ko-

- nuşacak var. Binaenaleyh evvelâ tasarının lehin
de konuşmak istiyenlerin söz söylemesi, onlar da 
konuştuktan sonra yeterliğin oya konulmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar konuşanlar rapo
run lehinde konuştular. (Gürültüler. Tasarının 
aleyhinde konuştular sesleri). Evet tasarının 
aleyhinde konuştular. Eğer roporım aleyhiüde 
konuşmak istiyenler varsa onlara da söz veririm. 
Yalnız bir arkadaşımız raporun ne leh ve 
ne de aleyhinde konuşmıyarak yalnız raporun 
Komisyona iadesini istedi. Şimdi söz isti-
yen arkadaşlar şunlardır: Ahmet Gürkan, 
Aziz Uras, Reşad Güçlü, Faik Üstün, Zeki Era-
taman, Cezmi Türk. Eğer bu arkadaşlardan m-
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porun aleyhinde konuşacaklar varsa onlara da 
söa veririm. 

CEZMÎTÜRK (Seyhan) — Arkadaşlar, yük-
sek dikkatmıza arzederim. Saym Bakanımız, bil
miyorum, ne maksatla bu usulsüz şekilde bu ta
sarı lehinde mütalâa yürüttüler. Malûm olduğu 
üzere İçtüzük mucibince Hükümet tasarıları, ko
misyonlara gelir, görüşülür, bir neticeye varılır. 
Sağlık Komisyonunuz bunu ariz amik müzakere 
etmiş, fakat bu görüşme esnasında Saym Bakan 
komisyonda hazır bulunmamışlardır. Tasarıyı ko
misyon çoğunlukla reddettikten sonra Kamutaya 
gelmiş, Bakan, burada harekete geçmiştir. Bir. 
taraftan Sağlık Bakanlığı bu tasarı Kamutayda 
kabulünü istemektedir, bir yandan Demokrat ço
ğunluk bu tasarının iadesini istemektedir. Bu 
kötü bir usuldür, bir Devlet bürokrasisinin Mec
lis çoğunluğuna tahakkümü usulüdür. 

Sayın Bakandan sonradan tasarının aleyhin
de olan milletvekillerinin konuşması lâzımdır. On
dan sonra raporun lehinde olan milletvekilleri ko
nuşur. Onun için bendeniz bu kifayeti müzakere 
teklifini kabul etmemenizi istirham ediyorum. 
Bir saatinizi lütfedin, mühim bir usul meselesi 
üzerindeyiz. 

BAŞKAN — Söz Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakahınındıı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — 
Efendim, sayın arkadaşım doktor Cezmi Türk'
ün Devlet bürokrasisinden bahsetmesi, beni son 
dereee, müteessir etmiştir. Biz, Demokrat bir Hü
kümetin Vekilleriyiz. Biz, demokrasinin bu mem
lekette tesisi için hayatımızı ve canımızı feda et
mişizdir. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Eîendim söz istiyenlerden tes
pit ettiğimiz arkadaşlar arasında raporun lehin
de veya üzerinde konuşmak istiyenler var mı? 

MÜKERREM SAROL (îstanbul) — Usul 
hakkında biı teklifim vardır. 

Arkadaşlar; bu tasarı komisyonda uzun uza-
dıya görüşüldükten sonra Bakanlık Temsilcisine 
komisyon heyeti kahir bir çoğunlukla bir teklifte 
bulundu: Bakanlık bu tasarıyı geriye alsın ve 
komisyonda hâkim zihniyet dâhilinde bunu yelni 
bir kılığa soksun ki âmme menfaati bundan mu
tazarrır olmasın, denildi. 

Sayın Bakan burada serdedilen fikirleri red
dettikten sonra, Meclis isterse bu tasanyı incelemek 
ü*ere geriye alayım dediler. Şimdi bakanlık ta-
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sarıyı geriye aldığı takdirde bu müzakerenin-de 
hikmeti kalmaz. Arzım budur. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — De
minki ifademde zaten bun oktaya temas etmiş
tim. Ben, saym raportör arkadaşımın ve bâzı di
ğer komisyon arkadaşlarımın noktai nazarlarına 
iltihak etmek mecburiyetinde değilim. Elbette 
Sağlık Bakanlığınızın da bir kanaati vardır, bu 
kanaatini ifade etmiştir. Samimiyet ve demok
rasi de budur. Binaenaleyh, bu ifadelerim, siz
leri tatmin etmemişse bu tasarıyı geri alarak 
tekrar gözden geçirmeyi kabul ediyoruz. (Alkış
lar, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, saym bakan şartla 
geri istiyorlar ki, bir şartla geri veremeyiz. Doğ
rudan doğruya geri verilmesini istiyorum desin
ler. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Geri istiyorum. 

BAŞKAN — Sağlık Bakanı geri istiyor. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Geri verilmesi kabul 
edilmiştir. 

Gündeme devam ediyoruz efendim. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

— Şahsıma ait bâzı noktaları tavzih için söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu mevzu ile ilgisi yoktur. 
Onun zamanı da geçmiştir. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Şahsıma taalluk ediyor. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı söz vermiyor 
efendim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
—- Anayasa Komisyonunun lâyihası 25 Mayıs 
1949 da tevzi edilmiş ve 28 günü müzakere olun
muştur. Bunu söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz efen
dim: 

3. — Kastamonu Milletvekilliğine seçilen Tah
sin Coşkan'm, seçim tutanağı hakkında Tuta
nakları İnceleme Komisyonu raporu (5/2$) [1] 

(Seçim raporu ve muhalefet şerhi okundu). 

BAŞKAN — Tahsin Coşkan yoklar mı? Tah-

[1] (2 ye ek) sayılı basmayan tutanağın $o-
nundaiır. 
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sin Coşkan'ın savunmasını deruhte edecek arka
daşlar var mı! (Soldan, geçen sefer savunmasını 
yaptı sesleri) Ohalde okunan rapor hakkında 
söz istiyenler lütfen isimlerini yazdırsınlar. 

Hayri Tosunoğlu, Abbaş Çetin, Ahmet Gür-
kan, Lûtfi Tokoğlu, Süreyya Endik, Kâzım 
Arar, Mehmet Bilen, Hamdi Şarlan, Halit TokÖz, 
Bekir Oynaganlı, Muzaffer Türkoğlu, Mehmet 
özdemir söz istemişlerdir. 

Hayri Tosunoğlu! 
HAYRÎ TOSUNOĞLU (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar; 14 Mayıs 1950 günü ya
pılan Milletvekilleri Seçimine Kastamonu İlinde 
Demokrat, Millet ve C. H. Partileri iştirak et
mişlerdi. Her üç parti il çevresinden seçilmesi 
gereken onar kişilik aday listelerini de mercile
rine sunmakla beraber seçmen vatandaşlara da 
takdim ile seçim faaliyetlerine katılan üç bağım
sız aday da dâhil olarak 33 kişilik adaylar ara
sında seçim cereyan etmiştir. 

12 kazanın seçim neticelerinin tevhidi sonun
da; dokuz milletvekilliğini demokrat adayların 
kahir bir yekûn farkiyle kazandıkları anlaşılmış; 
ancak sonuncu demokrat aday ile C. H. Partisi 
adaylarından en çok oy alan Bay Tahsin Ooş-
kan aralarındaki yekûnun yekdiğerine yakın 
bulunması dolayısiyle sonuncu kazanan da De
mokrat Aday Hilmi - Ayrancı yerine Bay Tah
sin'in kazandırılması çaresine gidilmiştir. Her 
sandık kurulunun yekûnları ilçelere, ilçeler ye
kûnları vilâyete telefonla ve tutanaklar seçim 
kurullarına tevdi edilmeden hattâ tutanaklara 
yekûnlar geçirilmeden bildirilmek suretiyle vilâ
yette zamanın iktidar partisi mensupları ile ida- • 
recilerinden bâzılarının bütün seçimi kaybetmiş 
oldukları anlaşılınca aradaki yekûnu doldurmak 
çarelerini de aramışlardır. Nitekim seçimin bit
mesinden 24 saat geçmesine rağmen seçim kuru
luna getirilemiyen Tosya'nın Kilkuyu köyleri 
seçim neticesinde 36 oy puslasınm seçmenlerin 
göğüslerine koymaktan hâsıl olan ter sarartması 
hiçbir işaret sayılamıyacağı halde ilce seçim ku
rulunda yekûn dışı edilmesinde çok kuvvetli ıs
rarda bulunmalarının mânasının büyük olduğu
nu işaret etmek yerinde olur. 

ti seçim çevresi neticesi ve yekûnlarında 
kazanan ve fakat en az oy alan Demokrat Mil
letvekili arkadaşımızın oy miktarı: 69 329 dur. 

En fazla oy aldığı onuncu milletvekilliğini 
kazandığı bildirilen Bay Tahsin Coşkan'ın 
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aldığı oy 66 326 olmasına göre sonuncu De
mokrat Milletvekili arkadaşımızla Bay Tahsin 
Coşkan aralarında 3 003 rey farkı mevcut bu
lunduğundan tutanakları Yüksek Meclisçe tas
dik buyurulan diğer milletvekili arkadaşları
mıza itiraz vâki olmamakla beraber; Bay Tah
sin Coşkan hakkındaki itiraz sebeplerine taal-
allûk eden dört köye ait âzami beşyiiz oydan 
ibaret yekûnun bu arkadaşlar yekûnlarından 
tenzili dahi yapılmış olsa yine Bay Tahsin Coş
kan'la aralarında asgari 2 503, âzami 11 000 
rey farkı hâsıl olacağından; tutanakları tasdik 
edilen arkadaşlar aLeyhine sâri yeni bir vazi
yetin tahaddüsü de mevzuubahis olamıyacak 
bir hakikattir. Bütün bu hususları ayarlıyan 
ilce seçim kurulu başkanı olan maalesef yargıç 
bir arkadaştır. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Adı 
nedir ? 

HAYRİ TOSUNOĞLU (Devamla) — Naci 
Tüzün isminde bir arkadaştır. 

AHMET OÜRKAN (Tokad) —. Hâlâ hâkim 
mi? 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı görüşmiye-
lim. Devam buyurun. 

HAYRİ TOSUNOĞLU (Devamla) — Yuka
rı ve Aşağı Şehirviran köylerinde Hilmi Ay
rancı'jam adaylığına hiçbir itiraz olmadığı 
halde ilce seçim kurulu başkanının emri ile ve 
jandarma marifetiyle sandık kurulları Hilmi 
Ayrancı'nm adaylıktan çıkarılmasının emredil
miş bulunması da, raporda da açık şekilde be
lirtildiği veçhile tahkikatla sabit ve hattâ aynı 
şekilde diğer köylerde Hilmi Ayrancı 'nm aday
lığının çizilmesi telkin edildiği bildirildiği de 
tahkikatla sabit olmuş bulunmaktadır. Vâki iti
raz karşısında bu köye ait seçimin kabul edilme
mesi lâzımgelirken emri ilce seçim kurulu baş
kanı vermiş olduğundan Bay Tahsin Coşkan'ın 
ve C. H. P. Lehinde aksi mütalâa edilerek 
69 4- 52 yani Yukarı ve Aşağı Şehirviran köy
lerinde ayrı ayrı sandık olduğu için 121 oy 
Bay Tahsin Coşkan'ın yekûnuna haksız olarak 
ithal edilmiştir. 

İtiraza mesnet olan dördüncü mevzu Afşar 
Köyü hadisesidir. Afşar Köyünde sandık ku
rulu başkanının, «Eski seçimlerde olduğu gibi, 
zabıtları da yaktık» ifadesi, vardır. Dikkat bu-
yurulursa alman ifadesinde «Zabıtları da yak-
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tık» diyor ve «Eski seçimlerde olduğu gibi» 
tâbirini de ifadesine ilâve ediyor. Bu ifadesi, 
doğrudan doğruya 1946 seçimlerinde vazife 
görmüş eski seçime göre oy puslalarını yakmış 
olan bir sandık kurulu başkanının «Eski seçim
lerde olduğu gibi zabıtları da yaktık» demesi 
suretiyle vâkıdır. Oy puslalarını yakmış .oldu
ğunu ve ancak kanununun, seçim neticelerinin 
B. M. Beclisince kesbi katiyet etmesine kadar 
bütün itiraza uğramış oy puslalarının, tutanak
larının ve bütün seçim evrakının sonuna kadar 
saklanmasını âmir bu hüküm karşısında buna 
muhalif hareketiyle yakma fiilini yapmış olan 
bu başkan, tabiatiyle 151 nci madde gereğince 
suçlu mevkiinde bulunduğu için hiçbir vakit 
ben bunları yaktım diyemezdi;... Avşar Köyün
de açılan torbadan doğrudan doğruya bükülme
miş bütün oy puslalarının Cumhuriyet Halk 
Partisine ait puslalar ,oduğu anlaşılıyor. Hal
buki, tahkik heyetinin ifadelerine müracaat 
ettiği bütün seçmenler, oy. puslalarını ikiye 
bükmek suretiyle zarfa koyduklarını ifade edi
yorlar. Buna rağmen ikiye bükülmüş olan bir 
tek pusla görülmemiştir. 

Halk Partili arkadaşın telkini ile olsa gerek
tir ki, muhalefet şerhinde sıvazlanıp bir çizgi 
bulunmadığı yolunda bir beyan vardır. Fakat 
kendilerine şuradan hatırlatmak isterim ki, ka
nunun emretmiş olduğu zarfın içerisinde oy pus-
lası kullanıldıktan ve üzeri kapandıktan sonra 
bunun gayet tabiî olarak yumrukla sıvazlandı
ğını ve bu suretle zarfın kapatılması için bir 
hareket yapıldığını, bunun da içeriye konmuş 
olan pusla üzerinde iz bıraktığını her halde 
unutmuş olsalar gerektir. 

Muhterem arkadaşlar, yine bir Afşar Köyü 
hâdisesi, komisyonda üzerinde durulan en mü
him bir hâdise olarak ele alınmış olduğu ve mu
halefet şerhi yazan tutanağın tasdikim istiyen 
arkadaşlar yukarda arzettiğimiz Çetmi, Aşağı 
Şehir Viran, Yukarı Şehir Viran köylerinin se
çim neticelerinin iptalini zımnen kabul etmiş 
oldukları için, denize düşen yılana sarılır feh
vasınca, Afşar Köyünde Tahsin Coşkan Bey ar
kadaşımız namına gösterilmiş olan reylerin ken
dileri için bir imdat çaresi olduğunu düşünerek, 
bunun üzerinde fazla durdukları için, bendeniz 
bu noktadan bu köye ait bir noktayı bilhassa 
açıklamak istiyorum. Bu köyün bütün puslalari ' 
yakıldıktan sonra keyfiyet etrafa henüz bildi-
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rilmek zarureti yok iken, kaymakam ve hâkime, 
kendiliklerinden harekete gerek telefonla, oy 
puslalarının ve zarfların yakılmaları meselesin
den bahsedip şahsan alâkalı olmaları da manalı
dır. 

Bu köy© ait 199 oy puslasmm bilhassa tama
mının Halk Partisi aday puslası olması ve an
cak beş adedinin üzerine aynı kalemle çizgi ya
pılarak Galip Deniz adının yazılmış bulunması-
da çok mânlıdır. Halk Partisi adaylarından Ce
mil Atay'm isminin silinerek Demokrat Parti 
adayı Galip Deniz 'in yalnız beş puslaya yazılmış 
bulunması, beş kişiden ibaret olan sandık kuru
lunun bu işi aralarında konuşarak yaptıkları
nın ve bu beş puslayı da kendilerinin attıkları
nın açık bir delilidir. Muhalefette bulunan ar
kadaşlarla bu şerhi yazan ve tahkikata giden 
Halk Partisinden bulunan arkadaşımızın da ra
porun muhalefet şerhinde kabul ettikleri veç
hile, bu köyde ancak beş adedinde Galip Deniz 
ismi ilâve edilen Halk Partisinin esas puslalarm-
dan başka pusla, yani Demokrat Partiye men
sup hiçbir puslanın çıkmamış olmasının ikrarı 
karşısında, 17 reyin Hilmi Ayrancı namına al
dığını, onu esas ittihaz ederek muhalefet şerhi 
yazmış bulunduklarını kabul etmek" lâzımdır. 
(Soldan tabiî sesleri) 

Hülâsa olarak Afşar Köyünün seçim netice
si tutanağı yapılmadan ve bu köyde Demokrat
ların kazanmış bulunmaları karşısında bütün 
puslalarm ortadan kaldırıldığı, yalnız 5 kişiden 
ibaret sandık kurulunun, katlanmamış olarak 
her sandık başında bulunan partilere ait aday 
puslalarmdan 199 adedinden 5 adedini çizmek 
ve bu çizilen Cemil Atay yerine yalnız Galip 
Deniz'in ismini ilâve etmek suretiyle işin ha
kikat olduğu mânasını vermek istediği anlaşı
lıyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu izahatımdan sonra 
Çetmi, Aşağışehirviran, Yukarışehirviran ve Af
şar köylerinde Tahsin Coşkan namına haksız 
ilâve edilmiş bulunan 500 oy umumi yekûndan 
tenzil edilecek olursa 65 826 oy ve Hilmi Ayran
cı namına yine iptali gereken bu köylerdeki 
haksız olarak gösterilen 176 oyu da buna muva
zi olarak tenzil edilecek olursa, Hilmi Ayran
cı'nm 65 844 oy aldığı bu suretle Hilmi Ayranr 
cı arkadaşımızın seçimi kazandığı halde kazan
mamış gibi gösterildiği neticesine varırız-. 

Muhterem arkadaşlar yuk'arda söylediğim 
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gibi seçim sırasında bulunduğum Tosya'da, ıs
rarla ve telefonla aldıkları emir üzerine ilce se
çim kurulunun Kilkuyu da gelen ve üzerinde 
bir ter sarılığından başka hiçbir izi olmıyan 36. 
oyun bu oya katılmasını ısrarla istemiştik. Bu
nun da bu yekûna ilâvesi halinde 53 oy fazla-
siyle* 10 neu milletvekilliğini dahi Demokrat 
Partinin adayı olan Hilmi Ayrancı arkadaşımı
zın kazandığı tebarüz eder. 

Bu suretle haksız olarak il seçim kurulunca 
Tahsin Coskan namına tanzim edilen tutanağın 
iptaline karar verilmesi suretiyle millî irade
nin izhar buyurulmasmı istirham ediyorum. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Abbas Çetin! 
ABBAS ÇETİN (Kars) — Arkadaşlar, ben

den evvel konuşan arkadaşımızın söylediği, Kas
tamonu Milletvekilliğine seçilen Tahsin Çoşkan'-
ın tutanağına vâki itirazın tahkiki için giden üç 
kişilik heyetten biri de benim. Bu itibarla diğer 
iki arkadaşımızla ittifaka varamamış ve komis
yonda da ayrıca ittifakla. kabul edilmemiş olan 
üç köye ait hâdise üzerinde duracağım. 

Benden evvel konuşan arkadaşımın konuştu
ğu gibi, seçim hâdiseleri, seçimin umumi havası 
ve hattâ tahkikatın mevzuunu teşkil eden bütün 
hâdiselerin derinliğine ve genişliğine ve tahki
katın muhtevasına katiyen girmiyeceğim. Çünkü 
bu noktalarda diğer arkadaşlarla benim aramda 
ve komisyonun diğer üyeleri arasında en ufak bir 
ihtilâf yoktur. Bütün mesele ihtilaflı bulunan üç 
sandık üzerindeki hâdiseyi hukuki mânada kıy
metlendirmektedir. Her türlü politik mülâhaza
ların, şahıs mülâhazalarının üstüne çıkarak bu 
Meclise gelinceye kadar iştigalim bulunan kanun 
tatbiki ve hak tevzii esnası içerisinde kalarak hâ
diselerin maddi mahiyetlerini ve hukuki kıymet
lerini yüksek heyetinize canlandırmaya çalışaca
ğım. (Soldan «memnun oluruz» sesleri). 

Yukarı ve Aşağı Şehirviran köyleri hâdiseleri 
şudur : 

Seçime takaddüm eden günlerde Kastamonu 
Demokrat Parti î l Başkanı, Taşköprü Demokrat 
Parti ilce Başkanına bir yazı yazmış.. Bâzı mm-
takalarda adaylarımızın bir kısmı silinmek ve 
yerlerine Halk Partisi adayları, serbest adaylar 
veya Millet Partisi adaylarının isimleri yazılmak 
suretiyle sahte oy puslaları yazılıp tevzi edilmek
tedir. Taşköprü'de ve Devrakâni Bölgesinde de 
bu şekilde sahte oy puslası tanzim edilmek ihti-

.1951 O : 2 
mali vardır; mütayakkız olunuz. Gelen yazı bu
dur. -Bunu biraz sonra ifadesini aynen okuyaca
ğım. Demokrat Parti ilce başkanı söylüyor. Onun 
ifadesini biraz sonra aynen okuyacağım. Bu ya
zıyı Demokrat Parti Başkanı alıyor, götürüyor 
yargıca. Benim anlayışıma göre bu yazı, ezher 
cihet yargıcı enterese ve parti kademeleri arasın
da vâki yazışmalardan başka bir mâna ifade et
mezken, şayanı hayrettir ki, yargıç bu tezkereyi 
takabbül ediyor, altına, köylere mahallelere ta
mim edilmek üzere diye yazarak jandarma komu
tanına ve emniyet âmirine gönderiyor. Bu yazı te
lefonla ancak iki köye gidebiliyor. Birisi, Yukarı 
Şehirviran, diğeri Aşağı Şehirviran Köyü. Fakat 
bu köylere arzettiğim şekilde gitmemiştir. Bu 
köyler Hilmi Ayrancı ile diğer arkadaşın aday
lıktan çıkttığı şekilde de gitmemiştir. Bu köylere 
ne şekilde gitmiştir?. Onu, bu köy sandık kurulu 
başkanının not defterinden çıkararak gösterildi
ği şekilde gitmiştir. Aynen okuyacağım : 

Aşağı Şehirviran Köyüne şu şekilde gitmiş
tir : 

(Fehmi Keçeci yerine C. H. Partisi adayların
dan Adil Toközlü, Hilmi Ayrancı yerine de Adil 
Toközlü ilâve edilecektir.) 

Yukarı Şehir Viran Köyüne de (Fehmi Ke
çeci yerine Adil Toközlü, Hilmi Ayrancı yerine 
Servet Akdağ) diye jandarma karakoluna ya
zılmıştır. 

Bu yazıyı yargıç jandarmaya tevdi- ediyor 
ve jandarma vasıtası ile köye karakola bildiri
yor. Bunun ne tarzda yapıldığını bilmiyorum, 
fakat sandık kurulu başkanı bunu jandarmanın 
getirdiğini ve jandarmanın söylediklerini defte
rine yazdığını söylüyor ve iki köydeki sandık 
kurulu başkanları bu okuduğum yazılarda anla
dıkları mâna dairesinde oy puslaları üzerinde 
silinti ve ilâveler yapmıştır. Gizli oy verme ye
rine bu şekilde koymuştur. Bu hâdise bu şekilde 
eereyan etmiştir. Bundan sonra bütün seçim 
muameleleri kanunun tarif ttiği şekilde doğru
dan doğruya yapılmış, tutanak tanzim edilmiş
tir. Sonra bunlar «merkezden emir geldi, oy 
puslaları üzerinde muamele yaptık» diyorlar. Bu 
bir münakaşa konusu oluyor. Netice itibariyle 
mesele ilce seçim kuruluna intikal ediyor. îlce 
seçim kurulu kendisine kadar gelirken muhtelif 
safhalardan geçen bu meseleyi her iki partinin 
oy puslaları sandıktan silintisiz çıkmış gibi mu
amele yapıyor. Bunun için her iki sebebe mebhi... 

— 127 — 



B : 42 12.2. 
Esasen arkadaşlar ben bu meseleyi maddi 

bir hâdise olduğu için arzediyorum. Bu iki k'öy-
de Hilmi Ayrancı adına sandıkta arzettiğim 
sebebe mebni oy çıkmamış olduğu halde diğer 
Demokrat Parti adaylarının aldığı oy miktarm-
ca oy yani 75 oy tutanağa geçirilmiştir. 

Maddi hâdise budur. Yoksa, benden evvel 
konuşan arkadaşım buyurduğu gibi, hâdisenin 
mahiyeti, sebebi belli olmaksızın jandarma filân 
çağrılmış değildir. Böyle olup olmadığını Taş
köprü Demokrat Parti ilce Başkanının ifadesini 
okumak suretiyle teyiden arzedeyim: 

Efendim, hüviyet tesbiti ve yemine ait kısmı 
geçiyorum: Seçime tekaddüm eden günlerde 
il Demokrat Parti Kurulundan bir yazı geldi. 
Bu yazıda (Bâzı mmtakalarda sahte oy pusla-
ları dağıtıldığı haber veriliyor, bu haberi ilce 
Kurulu Başkanına verdik, o da jandarma ku
mandanına havale etti, jandarma kumandanı 
köy ve mahallelere tamim edecekti. Bu şekilde 
oy puslalarmın değiştirilmesine mâni oluna
caktı) diyor. Bunu jandarma komutanının bu 
havaliyi vesile ile ittihaz ederek bir emir ver
mek ihtimali vardır, diyor. 

Şimdi işin bu iki ökydeki maddi kısmı budur. 
Hâdisenin mahiyetini böylece tebarüz ettirdik
ten sonra, tahkikata gitmiş olmam itibariyle bu 
hâdisenin hukuki cephesini kendi anlayışıma 
göre ifade etmek zorundayım. 

Şimdi arkadaşlar, hukukta esaslı bir kaide 
vardır : Herkes kendi fiilinin kavlinin ve ihma
linin neticesi ile mesuldür. Kendisinden fiil ola
rak, söz olarak sâdır olmamış ve nihayet harekete 
geçmesi lâzımken keşten veya kusur işliyerek ha
rekete geçmemiş olduğu ahvalde mesuliyet mev-
zuubahis değildir. Bu iki köyde husule gelen hâ
disede Tahsin Coşkan'm, partisinin ve adamla
rının bir gûna dahli yoktur. Dahli olduğu ezher 
cihet tesbit edilmemiştir. Bunun neticesini Tah
sin Coşkan'm hesabına ve zararına kaydetmeyi 
ben hukukan, hukuki anlayış olarak adalet kai
deleri ile kabili telif görmemekteyim. Kaldı ki, 
Tahsin Coşkan bu iki köyde ne silinenler ara
sında, ne de ilâve edilenler arasındadır. Bilâkis 
Hilmi Ayrancı namına sandıktan hiç oy çıkma
mış olduğu halde, 75 oy almış gibi tutanağa ge
çirilmiştir. Geri tarafı yüksek takdir ve vicdan
larınıza aittir. Bu köydeki hâdise budur. 

Şimdi Afşar Köyü hâdisesini arzedeceğim : 
Afşar Köyünde bütün sandık üyelerini, par-
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ti müşahitlerini dinledik. Bunlardan biraz son
ra ifadesini aynen okuyacağım Demokrat Parti 
müşahidi hariç, geriye kalanları seçimin tama
men kanuna uygun yapılmış olduğunu, tasnifin 
doğru yapıldığını ve neticenin - ki, buraya ka
dar olan kısmında Bayram da müttefiktir - doğ
ru olarak sandık tutanağına geçmiş bulunduğu
nu, bundan sonra, Bayram'dan gayrisi, boş zarf
ların yakıldığını, Bayram ise oy puslalarmın da 
yakıldığını beyan etmiştir. 

Burada iki mesele üzerinde durmak lâzım
dır : 

1. Hakikaten oy puslası mı yakılmıştır, 
yoksa zarf mı yakılmıştır, yahut her ikisi bir
den mi yakılmıştır? 

2 ncisi, bu yakma hareketi her hangi bir hâ
diseyi şu veya bu şahıs ve parti aleyhine setret-
mek için mi yapılmıştır, yoksa bir anlayış hata
sı kasıtsız olarak mı yapılmıştır? Bunlar üzerin
de durmak ve neticesini ona göre kıymetlendir
mek lâzımdır. 

Bütün sandık kurulu üyeleri, Bayram da dâ
hil olduğu halde, tutanak tanzim edilip imza edi
linceye kadar geçen muamelelerin tamamen doğ
ru olduğunu, bu noktanın kimsenin en ufak bir 
itirazı bulunmadığını müttefikan beyan etmiş
lerdir. Bu şekilde yapılmış seçime göre, arkada
şın dediği gibi torbadan yalnız Halk Partisi oy
ları çıkmamıştır. Okuyunca Bayram 'in ifadesin
den de anlaşılacaktır. Bu köyde Demokrat Par
ti, 17, Halk Partisi 180, Millet Partisi de şimdi 
hatırımda kalmıyan miktarda oy almışlardır. Ve 
torbadan bizim çıkardığımız oylar arasında bun
lar tamamen mevcuttu. 

Tutanak bu şekilde tesbit edildikten sonra 
Bayram diyor ki; «Oy puslalarmı yaktık», di
ğerleri de diyorlar ki; «Hayır oy puslalarmı 
yakmadık,, zarfları yaktık». Benim anlayışıma 
göre; oy puslalarmın yakıldığını hukukan ve 
mantıkan kabul etmek güçtür. Bir kişi diyor, 
oy puslalarını yaktık... Onu soryorum, «Bu oy 
puslalarmı yaktıktan sonra ne yaptınız?» Ba-
kıyei evrakı torbaya koyduk, ağzını da bağla
dık ve mühürledik. Birlikte getirip ilce seçim 
kuruluna teslim ettik, ondan sonrasını bilmiyo
rum, diyor, tice seçim kurulu içerisinde De
mokrat Parti mümessili Abidin olduğu, halde 
ittifakla şu kararı veriyorlar: «Afşar Köyünde 
bir yakma hâdisesi olduğunu işittik. Hâkimi 
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aradık bulamadık, telefona çağırdık, bu arada 
bunu ne yapsak diye de düşündük. Hâkim tele
fonda asarım, keserim, diye cevap verdi ve der
hal hâkimin yanma gittik.» Yani yakma hâdi
sesine hâkim de muttali olmuştur. Ondan sonra 
da ilce seçim kurulu içerisinde Demokrat Parti 
den Abidin Oral olduğu halde bir kararla di
yorlar ki; «Bu köyde yakma hâdisesi olduğunu 
işittik; onun için ilgililerle birlikte torbanın 
getirilmesini istedik, torbayı açıp baktık, yanan 
oy puslası değilmiş. Sandık tasnif tutanağına 
uygun olarak oy puslası çıktı. Bu seçimleri mu
allel görmüyoruz».. Oy puslasmın yakıldığını 
kabul edersek, köyde oy puslası konmamıştır. 
tice seçim kuruluna teslim edilinceye kadar oy 
puslası torbaya konulmadığına göre ondan son
ra kim kçydu? İlce seçim kurulunun koyması 
lâzımdır. Bir şeyin hakikatini Allah bilir. 

CEMAL GÖNENÇ (Erzincan) — Tasnif ya
pılmış mıdır? 

ABBAS ÇETİN (Devamla) — Yapılmış de
niyor, bütün bunların yanıbaşmda oy puslası-
nın konduğunu kabul etmek güçtür. Bu güçlü
ğü bertaraf edelim, buna ait, elimizde en küçük 
bir emare de yoktur. Bunu da bir tarafa atalım. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Oy kâğıtları 
bükülü mü? 

ABBAS ÇETÎN (Devamla) — Bir dakika 
müsaade ediniz sözlerimi bitireyim ondan sonra 
sual sorarsanız cevap arzederim.. 

Arkadaşlar, çok istirham ederim, ben hak 
tevziinin her iki kürsüsünde de çalışmış bir ada
mım, benim için en büyük ıstırap, karşısında 

' hak müdafaa ettiğim heyetin evvelden kararlı 
olduğu hakkında bende milyonda bir dahi olsa 
bir şüphenin hâsıl olmasıdır. Beni bu ıstıraba 
sokmayın. (Soldan «ne münasebet» sesleri, «yok 
öyle şey» sesleri) Bende de böyle bir şüphe yok 
zaten. 

BAŞKAN — Sözleriniz sükûnetle dinleniyor, 
böyle konuşmayınız, devam ediniz.. 

ABBAS ÇETÎN (Devamla) — Efendim tek
rar ediyorum: Bende katiyen böyle bir ıstırap 
yoktur, bunun milyonda birinin dahi bende 
uyanmasını reva görmeyin, onun için arzediyo-
rum. 

Şimdi bütün bunlara rağmen oy pusulaları
nın da yakılmış olduğunu bir an için kabul ede
lim. Oy pusulaları yakılmış ve hileli bir şekilde 
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torbaya yeniden oylar doldurulmuş. Bir defa 
torbadan çıkan oy puslalarinın hepsi C. H. P. 
ne ait değildir,, her üç partiye ait sandık kurulu 
tutanağmda gösterilen miktarda oy pusulası 
çıkmıştır. 

Yanmış oy pusulaları, öyle kabul ettik ya, 
niçin yandı?.. Bir hile ile onun aleyhinde diğe
rinin lehinde bir artırma yapmak için mi? 
Bunun hig birinin delili yoktur. Hattâ şehade-
tine müracaat ettiğimiz Bayram bile diyor ki; 
«Seçimi yaptık, tasnif ettik, tutanağa geçtik, 
oy pusulaları ne olacak diye tereddüde düştük, 
ben muhafaza edelim dedim, Sandık Kurulu 
Başkanı eskiden yakardık dedi, hâkimi aradık 
bulamadık, ondan sonra yaktık». 

Mücerret bu ifadeden dahi bu yakmanın bil
gisizlikten, anlayışsızlıktan mütevellit ve kasıt
tan âri olarak vâki olduğu anlaşılıyor. 

Sonra oy pusulaları kullanılıp bittikten, millî 
irade tecelli ettikten sonra nihayet ilerde vâki 
olacak bir hakikatta hini hacette delil olsun diye 
muhafazası lâzım olan oy .pusulaları neticeyi 
değiştirmiyeceği bir zamanda yakılmıştır. Netice 
olarak bundan sonra bu oy pusulalarının yakıl
ması ile oy farkı husule gelmemiştir. İrade ka-
tiyyen ihlâl edilmemiştir. Şimdi mesele bu halin 
tesbitindedir. Yani bu oyların yakılması dola-
yısiyle irade ihlâl edilmiş midir, oy farkı husule 
gelmiş midir? Hattâ oy yakılma, oy farkı huşu? 
le getirilsin diye mi olmuştur? Böyle birşey 
yok. Sadece yakılmıştır. Müsaade ederseniz bu 
şekilde bir yakılmanın bir seçimin bir milletve
killiğine seçilmiş olan bir adamın hukuki duru
mu üzerinde müessir olan kâfi bir sebep değil
dir ve ben, samimiyetle Yüksek Meclisten böyle 
bir karar çıkacağına da inananlardan değilim. 
(Soldan «sonra belli olur» sesleri) 

Arkadaşlar, benden evvel konuşan arkada
şım, ilce seçim kurulunun emriyle köylere jan
darma filân gönderilmiş gibi bir cümle sarfet-
tiler. İzahatımla ona cevap vermiş bulunuyorum. 
Hâdisenin mahiyeti arzettiğim gibidir. 

Sonra, kaymakam hâkimi telefonla köyden 
aratmış buyurdular, öyle değildir. Okuyacağım 
Bayram'in ifadesinde de anlıyaeaksinız ki, iş 
öyle değildir. Seçim bittikten sonra tereddüt 
hâsıl olmuş, hâkim aranmış bulunamamış, yakıl
ma olmuş. Ondan.sonra, hâkim evvelce aran
dığı için seçim bitti mi, ne oldu demiş ve konuş
ma o zaman olmuş. Yoksa hâkim kendiliğinden 
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bu köyde ne olmuş, o köyde nasıl cereyan etmiş 
diye birşey sormamıştır. Belki başka köylerde 
sormuşlardır. Fakat bu köyde böyle bir sorma 
olmamıştır. Torbadan Demokrat Parti adayla
rına ait 17 pusla çıkmıştır. Halk Partisine, Mil
let Partisine mütaallik olmak üzere de gösteri
len miktarlar çıkmıştır. 

Şimdi hâdisenin benim anlayabildiğim mad
dî ve hukuki durumu bundan ibarettir. Şunu 
arzedeyim ki, memleketimizde tatbik edilmekte 
bulunan ve çıkmasiyle tatbiki arasında çok az 
bir zaman geçmiş olan bir kanunun hükümleri
nin üniversiteyi bitirmişler tarafından dahi lâ-
yıkiyle anlaşılmamış olduğu bir zamanda köy
lümüzün, sandık kurulu başkanlarının bu ka
nunu motamo tatbik etmiş olduğuna inanmak, 
pek güllük gülüstanlık görmek olur. Tıpkı bu
nun gibi, bundan sonraki seçimlerde de elbette-
ki kanunun tatbikmda az çok hatalar olacaktır., 
Eğer hüsnü niyete makrun ve bir kasıt ifade 
etmiyen her şekli hatadan dolayı bütün seçim 
bozulursa bu, ensali âtiyeye iyi bir örnek olmı-
yacak ve bundan sonraki yapacağımız seçimler
den sağlam netice almak ve seçim itirazlarının 
sonu alınmak imkânı Meclisçe muhal olacaktır. 

Netice yüksek takdirlerinize aittir. Benin 
mâruzâtım bundan ibarettir. («Bayram'm ifade> 
sini okumadı» sesleri) Teşekkür ederim hatır
lattığınıza, okuyayım. («Kapalı hücreden bah
set» sesleri) 

Kapalı hücreyi kabul ediyorum, ittifak ha-
halindeyiz, ittifak halinde olduğumuz şeyde siz
leri rahatsız etmiyeceğim. Kapalı hücrenin ya
pılmamış olduğu köyün muallel olduğuna ka
niim, bunun için sizleri rahatsız etmeyi lüzum 
hissetmiyorum. 

Şimdi sizlere Bayram.'m ifadesini okuyorum. 
CEMAL GÖNENÇ (Erzincan) — Bayram 

kimdir? 
ABBAS ÇETÎN (Devamla) — Bayram De

mokrat Parti temsilcisi, müşahidi, oy puslaları-
nm yakıldığını söyliyeıı zattır. Söylediği şudur: 

«Seçim günü oy pus!alarmı gizli odaya koy
duk, zarflar da bizim yanımızdaki masada bulu
nuyordu. Seçmenler zarfı aldıktan sonra gizli 
yere gidip oylarını kullanıyorlardı. Oyu alan
lar sandığa atıyorlardı. Bu şekilde oy kullanma 
işi bittikten sonra oylar zarftan ayrılarak tas
nif yapıldı. Tasnif neticesi doğru o7arak tuta
nağa geçti. Demokrat Parti adayları 17 şer oy 
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almıştı. Millet Partisi üç oy almıştı. Geri kalanı 
C. II. Partisi almıştı. Aklımda kaldığına gör,e 
bu 17 idi. Bu şekilde tutanak tanzim edildikten 
sonra başkan oyları yakmak istedi. Ben olamaz 
dedim. Telefonla merkezden sorulmasını iste
dim. Çıkaramadım. Ondan sonra oy puslalarmı 
yaktılar. Zarfların ne olduğunu hatırlamıyorum. 
Köyde iken yakılan oy puslalarımn yerine baş
kaları konmadı. Torbayı beraber, getirip İlce 
Seçim Kuruluna verdik. Ondan sonrasını bilmi
yorum». 

Bu zatın ifadesi budur. 
HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Torbanın içinde bir şey yok mu 1 
ABBAS ÇETÎN (Devamla) — İlce seçim 

kurulunun kararma göre bu şekilde gelmiş olan 
torba ilce seçim kurulunca açılmış ve içinden 
köy tasnif tutanağına muvafık şekilde oy pus-
laları çıkmıştır. O kararı da emrederseniz oku
yayım. 

AZÎZ URAS (Mardin) — Hangi partinin 
imzası var? 

• ABBAS ÇETÎN (Devamla) — Köyden gelen 
torbanın açılmasi kararında Demokrat Parti ilce 
kurulu adına temsilci Arif Beyin de muvafık 
reyi vardır. 

SÜREYYA ENDÎK (Çanakkale) — Bu san
dığa rey atması icabeden seçmen adedi nedir? 

ABBAS ÇETÎN (Devamla) — Bu sandığa 
rey atması icabeden seçmen adedini tesbit etmiş 
değiliz. Tetkik ettik, atılmış reyleri tesbit ettik, 
aklımda rakam olarak söyliyeceğim bir şey 
yok, fakat atılması icabeden oyla atılmış olan 
arasmra fark yoktur. 

Köy sandığı defterini tetkik etmiş bulunu
yoruz. Ona göre mûtat saate kadar beklenmiş, 
reyler atılmış, artık vakit bitmiş rey atmaya 
gelen olmamıştır. Ondan sonra sandık açılmış 
ve reyler tasnif edilmiştir. Bunlar sandık ku
rulunun defterindeki kayıtlardan çıkarılmıştır. 

RÎFAT ALABAY (Konya) — Sandıkların 
neticesi ne zaman tasnif ve tesbit edilmiştir, tu
tanaklar ne vakit verilmiştir ? 

ABBAS ÇETÎN (Devamla) — Sandık neti
celerinin ne zaman tasnif edildiğine ve ne vakit 
tutanağın verildiğine dair bir kayıt yoktur. 
Sandıktaki Demokrat temsilci, tutanak doğru
dur, diyor. Sonra, imzası da var, tutanak muh
teviyatını ezbere de söylemiş ve kendisine tuta-
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nâk verilmediğine dair en ufak bir itirazda bu
lunmamıştır. 

SAİT KANTAREL (Kastamonu) — Bir sual. 
Oy puslaları ebatları, mevcut zarfların içer

sine katlanmadan sığabilecek durumda mıdır? 
Bu hususta tahkikat yapılmış mıdır? 

ABBAS ÇETİN (Devamla) — Efendim, oy 
puslaları zaflara katlanmadan sığabilecek du
rumdadır. Ancak, arzettiğim oy- puslalarınm 
katlı oluşu veya açık oluşu hattâ yanmış veya 
yanmamış bulunması benim kanaatime göre ne
ticeye müessir değildir. Hâdisenin hususiyeti 
muvacehesinde neticeye müessir değildir. Kana
atim odur. 

BAŞKAN — Bir sual de Cemal Bey soruyor. 
CEMAL GÖNENÇ (Erzincan) — Efendim, 

Afşar Köyünde, reyler yakılmadan evvel tasnif 
yapılırken her üç partinin müşahidi ve sandık 
âzası orada mıydı ve tasnif tutanağına her üç 
parti de imza koymuş mudur? 

ABBAS ÇETİN (Devamla) — Efendim, ar
kadaşımız Afşar Köyünde' tasnif yapılırken san
dık kurulu üyelerinin ve parti müşahitlerinin 
tamamen orada olup olmadığını ve tutanağına 
imza koymuş bulunup bulunmadığını -soruyorlar. 

Tasnifin devamı müddetinde bütün parti mü
messilleri tasnifte hazır bulunmuşlardır ve hep
sinin tutanakta imzaları mevcuttur. 

CEMAL GÖNENÇ (Erzincan) — Tarih hu
zurunda bu kaydın zapta geçmesi lâzımdır. 

OSMAN KAP ANÎ (izmir) —'Efendim, bir 
sual sormak istiyorum: 

Hukukta bir kaide vardır: Bir insan ancak 
kendi fiilinden ve kavlinden mesul olur. Acaba 
burada Tahsin Coşkan'm her hangi bir fiilî 
veya kavli olmaması mı bizi ilgilendirir, yoksa 
hâdisenin muallel olup olmaması mı? 

Kendisine şöyle bir sual tevcih etsek: Ka
nuni şartları haiz olmıyan bir kimse bir kasıt 
veya ihmal tahtında bir yere tâyin edilmiş olsa, 
kendi kavli ve fiilî arada sebketmemiş bulun
duğuna göre bu tâyini muteber addedilir mi, 
edilmez mi? 

ABBAS ÇETİN (Devamla) — Sayın arka-
daşaımm sualine mevzu teşkil eden bir yere tâ
yin meselesi ile bir hakkın menlehülhakkma, 
yani hakkın sahibine taallûk arasında bendeniz 
;bir müşabehet sezmiyorum. (Soldan «Ooo» ses
leri) Bir yere tâyin etmişlerse kendi rızası 
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olmaksızın gitmez, işine başlamaz. ((»Hayır» 
sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, Abbas Bey arkadaşı
mız tahkik heyetinde bulunmuştur. Bu bakım
dan sorulacak suallerin tahkika mütedair ol
ması ve bunun haricine çıkılmaması lâzımdır. 
Siz de bunun haricinde olanları lütfen cevap
landırmayın («İzahları kâfi» sesleri) 

ABBAS ÇETİN (Devamla) — Efendim, mâ
ruzâtım bundan ibarettir. Netice yüksek takdir
lerinize aittir, nasıl tecelli ederse muhteremdir. 

BAŞKAN — Söz komisyon sözcüsünündür. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSEYİN FIRAT 

. (içel) — Muhterem arkadaşlar, Demokrat Par
ti Milletvekili adayı Hilmi Ayrancı tarafından 
Tahsin Coşkan arkadaşımızın seçim tutanağına 
vâki şikâyet Yüksek Meclisin kararı gereğince 
3 kişilik bir heyet tarafından mahallinde tah
kik ettirildi. Gerek tahkik heyeti; gerek komis
yonumuz vâki şikâyetlerin bilhassa üç noktası 
üzerinde ehemmiyetle durmuştur. ı 

Bendeniz , komisyonun bu hususta vardığı 
neticeyi raporda telhis ettim, rapordaki bi
rinci madde Taşköprü'ye bağlı Çetni Köyünde 
yapılan seçime mütedairdir. Bu köyde kapalı 
hücre yapılmamış, Seçim Kanununun tâyin etti
ği, esas ve prensibe riayet edilmediği komisyon
ca ittifakla kabul edilmiştir. Bu sandıkta çıkan 
oyların heyeti umumiyseinin iptali gerektiği ka
nuni neticesine varılmıştır. Bu hususta münaka
şa dahi cereyan etmemiştir. 

ikinci noktaya gelince; bu da yine Taşköprü 
İlcesine bağlı Aşağı şehirviran, Yukarı şehir-
viran köylerinde yapılmış bulunan seçime müte
dair itirazdır. Burada katî .olarak tesbit edilen 
hâdise şudur : 

Jandarma onbaşısı seçimden bir gün evvel 
köye gelerek ilce seçim kurulunun emriyle ve 
Jandarma Komutanının keza emriyle gelmiş bu
lunduğunu, Demokrat Parti, Hilmi Ayrancı, ve 
Fahri Keçeci'yi kendi listelerinden çıkarmış 
bulunduğunu ve binaenaleyh seçmenlerin bu iki
si hakkında oylarını israf etmemelerini tebliğ 
etmiştir. Bunu sandık başkanı, idare kurulu key
fiyeti seçmenlere bildirmiş, seçmenler buna inan
mış ve her iki köydeki seçimde Hilmi Ayrancı ;-
ya bu sebeple bir tek oy verilmemiştir. Hâdise 
hakikaten bundan ibarettir. Muhalefet şerhini 

j veren arkadaşımız zihne takıntı verecek bir ifa-
I dede bulunmuştur. Bendeniz bu hususu da tav-
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zıh etmek lüzumunu hissettim. Muhalefet şerhin
de şöyle denmektedir : Çizme ve ilâve etme işi 
Hilmi Ayrancı'nm mensup olduğu Demokrat 
Parti teşkilâtının kanuna aykırı olarak vâki mü
başereti neticesinde olmuştur. Yani Hilmi Ay
rancı'nın silinmesini Demokrat Parti teşkilâtı 
emretmiş şeklinde gösterilmek istenilmiştir. Hal
buki bilhassa Taşköprü'ye yakın bulunan ve 
mevzuubahis edilen bu üç köyde hilenin nereden 
geldiği katı surette tesbit edilememekle beraber 
diğer ilçelerde nispeten az rey almış bulunan 
Hilmi Ayrancımdan bir miktar rey düşürmek 
için köylerde bu gibi söylentilere kanaat getiren 
Demokrat Parti teşkilâtı ilce seçim kurulu baş-! 

kanma başvuruyor diyor ki : îki adayımız hak
sız olarak silinmektedir. Belki bu müracaatına, 
resmî. makamlar tarafından da silme keyfiyeti
nin vâki olduğu endişesi dâhil ve vâkıdır. îlce 
seçim kurulu bu şikâyeti vazifesine dâhil görür
se şüphesiz ki, tetkik eder, görmezse tetkik et
mez. Orada Demokrat Parti başkanının müra
caatının böyle bir muameleye mâruz kaldığını 
seçim kuruluna dâhil bir arkadaşımızın bu şekil
de ifade etmesi doğru bir şey değildir ve haki
katle de alâkası yoktur. 

Hilmi Ayrancı arkadaşımız için Aşağı ve Yu
karı şehirviran köylerinde dahi kendisine rey 
veren arkadaşlar olduğu halde, bu reylerden 
mahrum ediliyor. Bu mevzuda Abbas Bey arka
daşımız muhalefetinden başka komisyonda mu
halif diğer milletvekili arkadaşların da bizimle 
aynı kanaatte olduklarını bizzat ifade etmişler
dir. Netice itibariyle, resmî bir makam tarafın
dan sandık kurulu başkanlığına, bunlar aday de
ğildir diye ifade edildiği katî surette, hattâ Ab
bas Bey arkadaşımızın da verdiği ifadeden anla
şılmış bulunmasına göre bu sandıktan çıkmış 
olan oyları kabul etmek, Seçim Kanununun ru
huna uygun değildir, 

Üçüncü mesele; yine Taşköprü İlcesine bağlı 
Afşar Köyündeki seçim meselesidir. Bu köyde 
seçim bittikten sonra zarfların ve oy puslalarmm 
yakıldığı haberi ilçeye gelmesi üzerine, gerek il
ce başkanı, gerek o yer kaymakamı telefonla 
sandık kurulu başkanlığını bularak; sen ne yap
tın, diye azarlamışlardır, Bunu Abbas Çetin 
Bey arkadaşımızın dahi komisyonda verdiği ifa
desinden anladık. Heyete dâhil iki arkadaş da ay
ni kanaat ve neticeye varmışlardır ve keyfiyeti 
de takip dosyasiyle tesbit etmişlerdir. Halbuki 
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sandık kurulu başkanı, yalnız zarfları yakmış 
gibi göstererek Halk Partisine mensup ve orada 
fazlasiyle mevcut ve seçmenler tarafından kul
lanılmamış bulunan oy puslalarmdan bir mikta
rını torbaya atıyor. Kendisi mi atıyor, bir el ça
bukluğu mu yapılıyor, yoksa ilce kurulu veyahut 
başka birisi mi atıyor?. Bunu katî surette tesbit 
etmek mümkün olmuyor. Yalnız sizlere bu sandık
tan çıkmış bulunan oy puslalarını göstereceğim. 

Muhterem arkadaşlar, adedi 200 e yakın bulu
nan ve Halk Partisine ait olan oy puslaları (pus-
laları göstererek) bunlardır. Kalıp halinde tor
baya atılmıştır. Bir tek kâğıtta en ufak bir çizgi, 
bir parmak lekesi, bir katlama ve saire yoktur. 
Arkadaşlar görmek istedikleri takdirde puslalar 
burada mevcuttur. Yalnız bunlardan beş tanesi 
kullanılmıştır. Onlar da şuradadır. Raporda da 
hülâseten arzettiğim gibi, bu beş oy puslasında 
Cumhuriyet Halk Partisi adaylarmdan Cemil 
Atay silinmiş ve hepsinde de ayni kalem ve ayni 
elle puslanın altına Galip Deniz yazılmıştır. 
(Soldan; gülüşmeler) 

RİFAT AL AB AY (Konya) — Yazı tatbika
tı yapılmış mıdır?. 

HÜSEYİN FIRAT (Devamla) ~ Tatbik ya
pılmış değildir. Şimdi bu beş puslanm hapsinde 
de ayni kalemle ve ayni elle bu ismin silinmesi ve 
Galip Deniz'in ilâve edilmesi ki, bunlar zaten bi
raz kullanılmış olduğunu gösteriyor. Kaldı ki, se
çim puslaları, parti mümessilleri tarafından en 
çok birgün evvel seçmenlere verilir. Köylerde 
bunlarm iyi muhafaza edilmesi parti mümessilleri 
ve propaganda yapanlar tarafından sıkı bir su
rette tenbih edilir. Köylü, zarfa mektup kor gibi 
ikiye büker ve zarfları bu şekilde sandığa atar. 

Arkadaşlar mevzuubahis köyde tahkikata de
vam ederken seçmenlerden sormuşlar, siz bu şe
kilde mi attınız, yoksa katlayarak mı attınız?. 
Köylünün birisi, bağırmış, katlamadan atiır mı, 
siz mektubu yazdıktan sonra katlamadan zarfa 
kor musunuz?. Bu ciheti de Tahkik Komisyonu 
raporunda izah etmiş ve ifadelerini aldığı seçmen
lerin oy puslalarını katladıktan sonra zarfa koy
duklarını ifade ve beyan etmişlerdir. 

Şimdi asıl zarfları ve oy puslaları yaktığı 
iddia edilen sandık kurulu başkanı ifadesini 
şöyle söylüyor: 

Biz oy puslalarını yakmadık, yalnız zarf
ları yaktık diyor. 
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Niçin zarfları yaktın diye sual tevcih edildi

ği zaman, efendim bu seçimden evvelki Seçim 
Kanununda zarfların yakılması yazılı idi, bun
da- da öyledir diyerek zarfları yaktık diyor. 

Halbuki eski Seçim Kanununda zarflarla 
birlikte oy puslalarınm yakılacağı sarahati var
dır. Bu ifade karşısında, hukukda hepimizin bil
diği gibi, «şehsm tevili, ikrar mahiyetinde» gö
rülmüştür. 

Yine heyete dâhil bulunan ve ismi raporda 
da zikredilen bir arkadaş da, zarfla beraber oy 
puslalarmı da yaktıklarını ifade etmiştir. Diğer 
taraftan oy puslalarınm muhafazasmm mecburi 
olduğu Seçim Kanununun âmir hükümlerinden-
dir. Seçim Kanunun 104 neü maddesi, 105 nci 
maddesinin ikinci fıkrası ve 107, 109 uncu mad
deleri sarahatine göre, oy puslalarınm saklan
ması mecburidir! Hattâ 109 neu maddenin mat-
labı şöyledir, «riayeti mecburi esaslar». Matlap 
bu şekildedir. Kanun yanımda olmadığı için ay
nen okuyamıyacağmı, zühul edersem affmızı ri
ca ederim, amma bu matlap altındaki maddenin 
kaidelerinin âmir kaidelerden olduğunu saraha
ten ihtiva eder. 

Kanun diyor ki, zarflar aynı renkte, aynı öl
çüde olacaktır., Bu kanun buna dair mecburiyet 
koyuyor. Zarflar yakıldığına göre, aynı zarfla
nıl kullanılıp kullanılmadım nasıl tesbit ede
ceğiz? Bunu düşünen vazıı kanun, zarfların sak
lanması mecburiyetini koymuştur. 109 neu mad
dede bu sarahat mevcuttur. 

Abbas Bey arkadaşımız konuşurlarken «bu 
hileler, bu kanuni yolsuzluklar milletvekili ola-

'rak seçilmiş bulunan Sayın Tahsin Coşkan ta
rafından vâki olmadığına göre, bunların netice
sinde de kendisini mağdur etmek, kabul edilir 
bir hukuki kaide değildir». 

Ve şu şekilde ifade etmişlerdir: Herkes ken
di fiilinin eserinden mesuldür. Esasen komisyo
numuz bu yolsuzlukların Sayıri Tahsin Coşkan 
tarafından yapıldığı iddiasında değildir. Komis
yonumuz, müşteki Hilmi Ayrancı'nm şahsi hak
kının ihlâl edildiği, kanunun yo^uz tatbikiyle 
millî iradenin rencide edildiği kanaatindedir, 
tereddüdü mucip bir tarafı yoktur. Bu itibarla 
komisyonumuz Sayın Tahsin Coşkan'a ait tuta
nağın iptal edilmesi kanaatine varmıştır, karar 
yüksek heyetinizindir. 

MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) — 
Bir sual. 
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Bu oylar torbadan çıkan oylar mıdır, yoksa 

numune oylar mıdır? 
HÜSEYİN FIRAT (Devamla) — Torbadan 

çıkan oylardır. 
HASAN OSMA (Edirne) — Acaba köylüler 

bu rey puslalarmı podisiyet eldivenle mi atmış
lar, ki üzerlerinde hiçbir leke yoktur? O husu
su tahkik etmişler mi! 

HÜSEYİN FIRAT (Devamla) — Efendim. 
zaten âdi kâğıttır. Bir gece cebe konduğu tak
dirde, bu şekilde düzgün olarak bir araya gel
mesine imkân ve ihtimal yoktur.. (Reye sesleri) 

M. DAİM SÜALP (Siird) — Ben de bir sual 
soracağım. Hüseyin Bey şikâyet konusunun 
üçüncü maddesi olan kısmı izah ederlerken za
bıt hakkında bize malûmat vermediler. Lütfen 
zabıt hakkında da bizi itenvir etsinler.. Zabıt 
doğru mudur? Değil midir? 

HÜSEYİN FIRAT (Devamla) — Efendim, 
esasen şu kanaate varmış bulunuyoruz; ki zarf
ların, oy puslalarınm yakılmış bulunmasından, 
sandık başkanı ile bütün üyeler, Demokrat 'Par
ti üyesi dahi korkmuşlardır. Gerek ilçe kurulu 
başkanı yargıç, gerek Taşköprü kaymakamı te
lefonla azarlamışlardır. Bundan sonra daha ev
vel bu seçimi idare etmiş bulunan sandık ku
rulu, kendini mesuliyetten kurtarması için böy
le bir yola tevessül ettiği kanaati bizde doğmuş
tur. Yoksa şu veya bu delille tesbit etmiş deği
liz. 

Raporda arzettiğimiz beş maddeden şu ka
naate vardık ki; torbadan çıkan oy puslaları da 
elde olduğuna göre, şu puslalar seçmenler tara
fından kullanılmış olan oy puslaları değildir. 
Takdir yüksek heyetinize aittir. (Reye reye 
sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun, sual soracak arkadaşlar var. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Bayram'm 
ifadesini okudular. O ifade; her ne kadar oy 
pusluları yakıldı ise de, d>»ha evvel tasnifin ya
pıldığı, bu muamele tamamlandıktan sonra bu 
puslalarm yakıldığı, ' Demokrat Partinin 17, 
Halk Partisinin 180 oy aldığı, söylendi. Bu doğ
ru mudur? Seçimde hangi partinin namzetleri 
ne kadar oy almıştır, bu oyların mecmuu ayrı 
ayrı zabıtla tesbit edildikten sonra oyların ya
kılması ve yakılmaması bizim için o kadar 
ehemmiyeti haiz olmasa gerektir. 
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HÜSEYİN FIRAT (Devamla) — Efendim 

demin de arzettiğim gibi; esasen ortada bilhas
sa müşteki Hilmi Ayrancı üzerinde durulmuş
tur. îki kişiden ancak Hilmi Ayrancı'ya bir tek 
rey verilmiştir. Eğer bu oy verilmemesi hakkın
daki emir, daha evvel, ilce seçim kurulundan 
bu iki köye ve diğer köylere gelmiş olsaydı, 
bir tek reyden maada bir rey alamıyacağı aşi
kârdı. Bu ihbardan daha evvel, seçime başlan
dığı için bu köyde bu reyi almıştır. Yoksa belki 
de diğer köylerin reyinden büsbütün mahrum 
kalacaktı. 

Binaenaleyh sandıktan çıkan oy puslaları 
mevcut olmadığı için bu tutanağın doğru olup 
olmadığını tesbit ve tevsik etmek mümkün ola
mamıştır. Benim şahsi kanaatime göre, bu tu
tanak da kanuni bir kıymet ifade etmez. (Reye 
Keşleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
CEMAL GÖNENÇ (Erzincan) — Müsaade 

ederseniz bir sual soracağım. (Reye, reye ses
leri). • 
. BAŞKAN — Müsaade buyurun elde bir tü

zük vardır, istirham ediyorum. 
CEMAL GÖNENÇ (Devamla) — Hücrede 

her partiye ait yeni rey puslaları. mevcuttur. 
Hücrede yepyeni rey puslaları mevcut olduğuna 
göre, tasnif tutanağına da her üç partinin imzası 
konduğuna göre, hüsnü niyetle telâkki etmek 
icabetmez mi? (Reye sesleri, Sağdan alkışlar). 

OSMAN KAPANÎ (îzmir) — Şöyle bir sual 
sormak mümkündür, mademki boş zarflar yakı
lıyor, arkadaşım, içindeki rey puslalariyle bir
likte ni^in yakıldığına kanaat getirmiyorlar. Biz 
de ona bu suali soruyoruz. 

HÜSEYÎN FIRAT (Devamla) — Efendim, 
zarflar seçmen miktarına göre gönderildiği için 
ve zarfları da oy puslalariyle birlikte yaktık
ları için zarf yok ki tedarik etsinler de kullan
dıkları oy puslalarım içine koysunlar. Yakıldı
ğı kabul edildiğine göre hâdisenin bu şekilde ce
reyan- ettiği anlaşılıyor. (Soldan reye sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bir lehte bir de aleyh
te konuşuldu, kifayeti müzakere takriri de 
var. Usulen iki kişinin lehte ikisinin de aleyhte 
konuşması icabediyor. Onun için daha bir leh
te bir de aleyhte konuşmak istiyen arkadaşa söz 
vermek mecburiyetindeyim. Hattâ üzerinde ko
nuşmak istiyen arkadaş olursa ona da söz vere
ceğim. Şimdi söz almış arkadaşların isimlerini 
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okuyayım, lehte ve aleyhte kimler konuşmak is
tiyorsa gelip konuşsun: Ahmet Gürkan, Lütfi 
Tokoğlu, Süreyya Endik, Kâzım Arar, Ömer 
Bilen, Hamdi Şarlan, Halis Tokdemir, Bekir Oy-
naganlı, Muzaffer Mühto. 

Bu arkadaşlardan aleyhte konuşacak arkada; 
hangisidir? 

HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Ben. 
BAŞKAN — Buyurun. . 
BAŞKAN — Raporun aleyhinde Hamdi Şar

lan konuşacaktır, lehinde konuşacak arkadaş? 
LÜTFÜ TOKOĞLU (Kocaeli — Ben konu

şacağım... 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Ben sıramı 

Lütfü Tokoğlu'na bırakıyorum... 
BAŞKAN — O halde buyurun Hamdi Şarlan. 
HAMDÎ ŞARLAN (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, Yüksek Heyetinizin kâfidir, oya kon
sun şeklindeki tezahüratı karşısında itiraf ede
yim ki, insan sükûnetle konuşmak cesaretini 
kaybediyor. Lehte veya aleyhte olsun, yüksek 
kararınızla tarihi vicdanı bir mesuliyet yükle
neceksiniz, vicdanınızla bir karar vermek duru
mundasınız bunun için ben de raporun aleyhin
de konuşacağım, kanaatlerime kani olmazsanız 
o başka.. (Bir şey söylemedik efendim konuşun 
sesleri..) 

Muhterem arkadaşlar; oylar yandı... Çizildi... 
Silindi... kelimeleri telâffuz edilince insana bir 
tevahhuş geliyor. Seçim puslaları yakılmış... Çi
zilmiş... Jandarma gitmiş çizdirmiş, mahkeme 
huzurunda vurduk, kırdık, kestik, sözleri nasıl 
bir hâkimi heyecanlandırmaması lâzımgelirse, 
Yüksek Heyetinizde konuşanların, hâdiseler vâ-
kidir değildir sözlerinden derhal müteessir ve 
mütehassis olmaması beklenir (Gürültüler) (Din
liyoruz sesleri) Ben de onu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Devam buyurun.' 
HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — istirhamım 

kabul olundu, ben de mâruzâtta bulunacağım. 
Muhterem, arkadaşlar... (Sağdan konuşma, 

vaz geç,in sesleri). 
BAŞKAN — Rica ederim, hatibe tesir etme

yin (Gürültüler). 
Devam, buyurun efendim. 
HAMDI ŞARLAN (Devamla) — Müsaade 

edin erzedeyim. 
HALİL SEZAÎ ERKUT (Kırşehir) — Konuş

ma, vazgeç. 
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•BAŞKAN — Sezai Bey rica ederim, müda

hale etmeyin. (Soldan: Mahsus hâdise çıkarmak 
istiyorlar sesleri) 

BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim. 
HAMDI ŞARLAN (Devamla) —Muhterem 

arkadaşlar; Kastamonu seçimlerine itiraz edildi. 
Mahalline heyet gönderilmeye lüzum görüldü. 
Giden heyet 7 maddeden 4 nün aslında varit 
olmadığı netcesine müttefikan varmışlardır. 5 
nciye gelince: Bir sandıkta rey verilirken ser
best ve gizlilik esasına riayet edilmediği anla
şıldığı için bu sandıkta toplanan oyların hepsi
nin iptaline müttefikan karar vermişlerdir. Ya
ni yedi maddenin dördü varit olmadığından red
dedilmiş ve bir tanesine de giden heyetin itti
fak halindeki görüş ve kanaatleri sonunda ku
surlu olduğu anlaşılarak bü oyların iptali ve 
bunların oy mecmuundan tenzili suretiyle neti
ceye varılmıştır. Geriye ikisi kalmıştır. Bu iki 
maddenin mahiyeti ve varacağı hukuki netice
ler ayrıdır. Onun için belki birisine kani olur 
diğerine kani olmazsınız, belki ikisi de kanaat 
bahş olmaz, belki ikisine de kani olursunuz. Siz 
bir heyeti hâkimesiniz, jürisiniz. Müsaade buyu
run, taraflar iddialarını serdetsinler. 

Şimdi birincisini ele alalım. Aşağı, yukarı 
Şehir Viran köyleri sandıklarında toplanan rey 
puslalarmm hukuki mahiyeti hakkında kısaca 
maruzatta bulunacağım. Oy puslası sandığa gir
diği zaman kıymet ifade eder. Ondan evvel bir, 
kıymet taşımaz. Oy puslası seçimden evvel, mü
saadenizle bir teşbihle arzedeyim, bir külçedir. 
Ama hücre darphanesine girince seçmenin irade 
ve arzusiyle geçer akçe olur. Ondan evvel kül
çedir. Bu puslalar seçmenin yanındadır, cebin
dedir, şuradadır, buradadır, hücrededir, hep 
aynı külçedir. Seçim puslasma tasarruf hakkı 
partilere aittir. Kanun, seçim puslası bastırmak 
usulünü çıkarmakla şunu istihdaf etmiştir; oy
ların kolayca verilmesini, yeknesak olmasını, 
herkes kendi partisini kolayca prezante etmesi
ni mümkün kılmak içindir. Garp memleketlerin
de böyledir. Biz de aynt şeyi almak suretiyle % 
kanunumuza bu hususta hüküm koymuş bulunu
yoruz. Şöyle olacak, böyle olacak ve nihayet oy 
puslasmı sandık başına getirmek mecburiyeti, 
külfeti dahi partilere aittir. Getirmezse ne olur? 
Hiçbir şey olmaz. Kanun, oy puslasınm sandık 
başkanına teslim edilmesi sarahatini ihtiva etti-
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ğine göre, bu lâzımeye riayet etmiyen partilerin 
puslaları yüzünden seçim bozulur mu? Asla. 

Mezun kılındıkları özel işaret ve kâğıt ren
giyle, matbaada basılmış, el yazısı ile yazılmış 
olsun, ne şekilde ise öyle, getirir seçimden bir 
gün evvel sandığa teslim eder. Demokrat Parti 
de, C. H. P. de bunu teslim ettikten sonra va
ziyet bitmiştir. Sandık kurulu başkanı bunları 
hücrenin münasip yerine vaz'eder, seçmenler de 
ister oradan alır ister cebinden çıkarır, bu hepi
mizin bildiği şeyler. Bunları arzetmekten mak
sadım; oylar sandık kuruluna gelinceye kadar 
partilerin, seçmenlerin tasarrufundadır, sandık 
başkanına teslim edildikten sonra kanunun ta
sarrufundadır. 

Şimdi arkadaşlarımın anlattıkları gibi bir 
yanlışlık olmuş, o da Demokrat Parti başkanı
nın yazısı üzerine, vâki olmuş, puslaları üze
rinde bir iki aday isminin tashihi için oy verme 
gününden evvel teşebbüse geçilmiş ve bu yüz
den iki sandıkta son maksada da uygun olmıyan 
netice meydana gelmiş matlup olan aday oy ala
mamış da başkası almış. Sandığın içine oylar bi
rikmiş. 121 C. H. Partisi, 75 ni D. P. tarafı al
mış. Bu 75 reyin içinde Demokrat Partinin is
tediği adayın ismi yazılmamış. îşte bu tashih 
yüzünden oyların tasnifinde ve ilce kuruluna 
gidildikten sonra hâkim kendisinin de biraz fi
ilî telâhük ettiği için yani mecburiyeti olmadığı 
halde D. P. Başkanının mektubunu sandık baş
kanına göndermiş olmasına bakarak, kusurunu 
anlıyarak, biz de yanlış yaptık, o emri Demok
rat Partiden de gelse tebliğ etmiyecektik; am"a 
etmiş bulunduk. Bu sebeple aday Hilmi Ayran
cı'ya sandıktan oy çıkmamış olduğu halde diğer 
Demokrat Partili adaylarının aldıkları oy mik
tarına 75 oy ilâve etmiş, bu suretle tutanağı 
tanzim etmiş. 

Şimdi fiil, hareket ve netice budur, bu ku
surdan mütevellit hukuki neticeyi tâyin etmek 
kolaylaşıyor. Şimdi Hilmi Ayrancı arkadaşımı
za 75 oyu vermek doğru mudur, değil midir? 
Bunda heyeti muhtereme de tereddüt eder. Ve
rilmemiş, yazılmamış da niçin tutanağa geçiyor? 

Seçmenler puslalarda yazılmış olarak mı, 
yoksa kendilei'i hazırlamışta mı vermiş, yoksa 
o sandığın başında bulunanlar mı atmışlar da 
yalnız hakikatta o reyler verilmemiş, 75 oy Hil
mi Ayrancı'ya yazılmış. 

îşte oylara tasarruf eden D. Partinin seçim-
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den evvel sebep olduğu bu durum 121 oya sa
hip olan Halk Partisi adayının aldığı oyların 
iptalini icabettirir ini? Hilmi Ayrancı'nm oldı-
ğı 75 oyun iptalini tabiî görürken C. H. P. ada
yı Tahsin Coşkan'm aldığı 121 oyun iptalini, 
haklı gösterecek akli ve hukuki bir sebep ola
mayacağını takdir edeceğinizi sanırım. Ben ka
naatimi söylüyorum, heyeti muhteremeniz dahi 
karar vermekte tereddüt eder mi? Hâdise bu 
kadardır. Halk Partisinin bir kusuru vâki de
ğildir. Sandığa giren oylar muteberdir, Demok
rat Partiye aynı oy verilmiştir, girse de girme
se de netice arzettiğim şekilden ibarettir. Hücre 
masuniyet ve gizliliği içinde sandıktan çıkan 
oyların kıymeti çoktur, sandıkta oy verilirken 
vatandaşı, herşeyi biljr, iradesini tamamen an-
lıyarak oylarını kullanır olduğuna inandığımıza 
göre bunun aksini iddia etmek Türkiye de bu 
kanun gayrikabili tatbik bulunduğunu ileri sür
mek gibi bir mâna çıkar. Oy pusİasını vere
cek vatandaşın Anayasa ile tanınan hukukunu 
bilerek kullandığını kabul etmeye mecburuz. 
Seçmen iradesi ile oy puslasmı sandığa atmıştır. 
Hiçbir tazyika mâruz kalmamış olduğu halde, 
dışarda oy puslaları tashih edilmiş, silinmiş 
diye neden seçimler muallel görülsün ve seç-

. menlerin hakları kaybolsun? Bunları düşünecek 
olursak bunlar gibi tâli daha neler olmuştur ne
ler?,. Bu hâdise solda sıfır kalır. Şimdi bu du
rum ve hâdise sebebiyle Yüksek Meclisin alacağı 
karar çok önemlidir. Bir tarafın lehine bir tara
fın aleyhine seçim kanununun tatbikatına dair 
Meclisten çıkacak olan karârın yarma olan şü
mulü bakımından ehemmiyeti çok büyüktür. Bu
nu burada kesiyorum. 

Şimdi arkadaşlar, Afşar köyü hâdisesine ge
liyorum. Bu, ondan bir az daha çetrefil bir hâ
disedir. Bendenizce o bir kişinin ehemmiyeti 
pek haizi kıymet değildir. Şimdi bunu arzede-
yim. 

Arkadaşlar, raportör arkadaşım bâzı madde
lerden bahsettiler. Kaniim ki daha etraflı, dikkat 
edjp okumaları lâzımgelirdi. Kanun, yapılan 
hatalı fiil ve hareketlerin mukabilini ceza müey-
yideleriyle tâyin etmiştir. Kanunun bir madde
sinde, tahrif ve imha gibi, eğer kasti fiil ve 
hareketlerle seçim neticelerine müessir olunursa 
üç seneden yedi seneye kadar ceza hükümleri 
vardır. Madde numarası hatırımda yok. Merak 
buyuran arkadaş bunu ceza müeyyideleri i'as-
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lmda bulabilir. Kanunun diğer maddelerine 
gayrikasti hükümlere muhalif harekette bulu
nanlar da Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre 
ve fakat bir misli ceza ile tecziye edilirler. Ne
dir o hükümler? Arkadaşımın anlattığı gibi de
ğil, Seram Kanununun 119 ncu maddesinde sıra 
ile hesaba katılan, katılmıyan, muhteviyatları 
iptal edilen edilmiyen oy puslaları ile tutanak
lar, şunlar bunlar, seçimin delili olarak sakla
nır, der. Hüküm budur. 119 ncu madde baştan 
nihayete kadar,, serlevhası da, bunların böyle 
delil olarak saklanmasını âmir hükmü ifade 
etmektedir. Saklanması ne olur? Türk Ceza Ka
nununun hükümlerine tevfikan cezalandırılması 
lâzımgelir. 

îşte evvelce de arzettiğim gibi, kanunen neti
ceye müessir fiil ve hareketi bilerek yapanlara, üç 
seneden yedi seneye kadar ceza verilir. Şimdi 
bilerek değil de bilmiyerek veya ihmalen olursa 
hüküm değişir. Zarfların yakılması bir mâna 
taşımaz. Oylar tasnif edilip zapta geçirildikten 
sonra yakıldığı sabit olabilseydi faile bu hafif 
ceza verilirdi. Bunun için de fiil ve hareket vâki 
olduğu zaman itirazlar. tesbit edilip, kurullara 
arzedilmesi lâzımgelirdi. Bu gibi bir hâdise asla 
şikâyet edilmemiştir. Bu şikâyet ve itirazlar hiç 
olmamış tutanak yapılmış- ondan sonra güya 
puslalar yanmış ama, ne sandık kuruluna ve ne 
de ilce seçim kuruluna şikâyetle gidilmemiştir. 
Şimdi bize deniliyor ki : Zarflar yok, torbadaki 
oy puslaları sonradan konmuş, asılları yanmış
tır, acaba oy puslaları mı yanmıştır, yoksa zarf
lar mı yanmıştır?. 

Arkadaşlar, hep seçimlerden çıktık, biliriz. 
Ne şekilde muamele yapıldı, hemen gözümüzün 
önüne geliyor. Saat 17 de askıda bulunanlar 
isimler sayılmak suretiyle bir zabıt varakası ya
pılır. İkincisi; sandıktan çıkacak zarfların mik
tarı da yine bir zabıtla tesbit edilir. Üçüncü; 
liste ile o zarfların içindeki isimler yekdiğerine 
uyduğu zamanda tasnif başlar.'... 

AHMET OÜRKAN (Tokad) — Meclis lü
zumsuz yere işgal olunuyor. 

HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Eğer bir 
arkadaşın zevki için konuşacaksak af buyurun 
o vakit, konuşamam. O vakit arkadaşların de-' 
eliği olur. Muhterem heyetiniz pekâlâ dinliyor, 
demekki bir arkadaşın diğer bir arkadaşı dinle
mesine lüzum yoktur. (Dinliyoruz sesleri, hepi
miz dinliyoruz sesleri). 
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Arkadaşlarım, bu üç tutanağı yapan bir san

dık heyeti en nihayet sandıktan çıkan oyları 
bir zabıtla tesbit ediyor. Ben komisyonda bu 
tahkik heyetinden olan Lûtfi Beye sordum; bu 
tutanak sandıktan çıkan reylerin ihtiva ettiği 
isimleri tamamen cami midir? Diye.. Evet dedi. 
Buna dikkatinizi rica ederim, sandıktan çıkan 
tamamen bu isimleri muhtevidir, dedi, evet... Bir 
de sandık heyeti âzasından olan bu defa tek şa
hit şu Bayram da aynı şekilde ifadede bulun
maktadır. Ve tasnif zabıt varakasının altında 
imzası vardır. Sandığın hakiki oy muhteviyatı 
bu zapta geçmiştir. 

Biz, binefsihi oyların yakılması hâdisesi üze
rinde duruyoruz. Deminden beri benim arzet-
mek istediğim de işte budur, biz binefsihi biza
tihi oyların yakılması mevzuu üzerinde duruyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, heyetiniz yüksek fera
sete sahip zevatı âliyedir. Şimdi size arzediyo-
rum. Bizce kanunun. 119 ncu maddesi gereğin
ce delil olarak saklanması icabeden binefsihi, bi
zatihi oy puslalarmm saklanıp saklanmadığı 
mevzuu mu, yoksa bu delillerle sübutu mümkün 
olacak hakiki vakanın mahiyeti mi esastır. Ya
ni tahkik için seçime müessir bir vakıa ile mi 
yoksa mücerret 11İ9 ncu maddeye riayetsizlikle 
bir kısım oy puslalarmın saklanıp saklanmadığı
nın tesbiti ile mi meşgul olacağız? Ortada vakaa 
yoktur. Şikâyetçi demiyor ki, benim şu kadar 
daha oylarımın bulunması lâzımgelir idi, oylar
la tutanak arasında fark vardır. Böyle bir mü
şahhas vakaa ileri sürülmeden sadece tasniften 
ve zabıt varakası tanziminden sonra sandığın 
sırf oyların imhasından şikâyet ediliyor. Kasta
monu'da falan, falan yerlerde sandığın oyları
nın yakılmış olduğunu ihbar ediyor, ama kendi 
reylerin üzerine bir tesir yaptığına dair iddia-
de bulunmuyor. Bu yakılma ile sen ondan bir 
zarara mı uğradın? Böyle bir şikâyet mevzuu-
bahis değildir." (Soldan; var, var sesleri) Arzede-
yim : Ben gayet iyi nüfuz ettim bu mevzua. Ya
ni çok şayanı dikkat bir hâdisedir. Ve bunu du
yarak hissediyorum. Tahakkuk ederse ihbarın 
^meydana getireceği hakikat 119 ncu madde ile 
saklanması icabeden oy puslalarmın saklanma
mış olmasından ibarettir. İptale sebep olmaz. Şi
kâyette delil gösterilmemiştir. Hilafı sabit ol-
mıyan, zabıt varakasında imzası olan şahıs tek-
ziben şahadet etmiş bulunuyor. 119 ncu madde-
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nin âmir hükümlerine göre, delil ne demektir! 
işte seçimlerde kanun vakaları kolaylıkla tesbit 
için bu hükümleri koymuştur. Size bütün vicda
nımla ve bütün samimiyetimle arzedeyim ki, ka
nun, evvelâ vaka sonra delil arar. Vakasız de
lil aramak afclen muhaldir. Kanun katiyen bu 
hükmü taşımıyor. Delil adı üzerinde, bir vaka
nın esbabı sübutiyesidir. Vaka olmayınca deli
lin kıymeti manasızdır ve sadece dediğim gibi 
kanunun şu maddesine tevfikan bu delil deni
len vesaiki, kanunun âmir hükümlerine göre, 
muhafaza etmiyenler sadece şu kadar aydan şu 
kadar aya kadar ceza görürler. Hâdise bu ka
dardır. 

Bu hâdisede bu kadar ısrar ederken bunda 
haklı olduğumu şimdi ispat edeceğim. Bakınız 
arkadaşlar vaka yoTı. O kadar çok yok ki, arka
daşlar; sandık açılıyor, şahit sıfatiyle bulunan 
Bayram denen arkadaş da o sandığın başında 
bulunuyor, 180 rey H. Partisi alıyor, 17 rey 
Demokrat Parti alıyor, şu kadar Millet Partisi 
alıyor, vaka bu. Şimdi bu vakaya ne müşteki
nin bir itirazı, ne şahidin bir iddiası var, ne de 
tahkik heyetinin. 

Arkadaşım Lûtfi »Bey komisyonda diyor ki, 
bunlar doğrudur, böyledir. Zaten böyle olduğu
nu hâdisat da gösteriyor. O halde ne oldu? Niçin 
puslaları yaktılar? Kanun ne diyor, 119 ncu mad
de puslalarm saklanmasını âmir değil mi? E ne
ye saklanmadı? Ohalde seçim bozulacaktır. 

Eğer arkadaşlar bu şekilde seçimler bozulacak-
sa, hepimizin tutanaklarında öyle bozulaeak şey
ler var ki... (Soldan yok öyle şeyler sesleri, siz
de var sesleri). Çok müteessirim, başka birşey 
söylemiyorum, siz kusursuz da sadece arkada
şınız mı nazarınızda bu kadar kusurlu? Maşal
lah (Gürültüler). 

Müsaade buyurun arkadaşlar, şimdi arkadaş
larım vaka yoktur ki, delil aransın. Sadece de-

4il üzerinde duruyoruz. Hâdiseyi bu şekilde ar-
zettikten sonra bendeniz birşey arzedeoeğim. 

Şahit kendisinin imza etmiş olduğu ve bugün ka
nun nazarında hilafı sabit oluncaya kadar muteber 
tutanak vesikanın aksine şehadet ederek diyor ki 
benim imza koyduğum zabıt varakası diğer arka
daşlarımın söylediği şekilde değil, yanlıştır. Doğ
rusu oy puslalarmın yanmasıdır, ama oy pusla
ları yanmış ise ki bu, zabıtta tesbit edilmiş cie-

Iğildir. Bu seferki şehadetimde tasnifi yine ka
bul ediyor, sonradan yanmayı ileri sürüyor. 
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Şimdi arkadaşlarım güya sonradan konan oy 

puslaları sandık başında mı konulmuş? ilce san
dık başkanının yanında mı konulmuş? eğer yan-
mışsa bence yanma zarflara aittir, aksine itiraz 
ve zabıt varakası yoktur. 

Tasnifte çıkan, oyların faraza yakılmasından 
sonra tekrar tasnif zaptına uygun olarak bir 
aynını ve miktarı sandık başında mı, ilce seçim 
kurulunun yanında mı konmuş, yoksa arkadaş 
sizin vicdanınıza tek bir şüphe gelmez mi? Seçi
mi kaybedecek taraf bu vaziyeti görerek yolda 
seçimi bozdurmak için bir teşebbüse geçemez mi? 
Bu ihtimal yok mudur? Bunun dışında olabi
lecek birkaç türlü ihtimal vardır. Bunlar hatıra 
gelirken sandıktan çıkan oylar hakiki mânada 
kimlerin nekadar oy aldıklarını sarih olarak gös
termiş olması karşısında mücerret oyların yan
mış . olduğu sabit diye, bu subütun aksine bir 
zabıt varakası bulunurken, Yüksek Meclis bu 
tutanağın iptaline dair raporu yine kabul edecek 
ve tutacaksa Allah bizi korusun. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Lûtfi Tokoğlu. (Kısa söylesin 
sesleri). 

LÛTFl TOKOĞLÜ (Kocaeli) — Muhakkak 
arkadaşlarımızı yormamaya gayret edeceğiz. 
Yalnız müsaade buyurulursa burada iki noktayı 
belirtmek isteriz. 

Hamdi Şarlan arkadaşımız burada mevzua 
geçmeden evvel, bu Âli Meclisin karşısında te
vahhuş ettiğini beyan ettiler, ondan sonra da 
Âli Meclise itimat reyi vermek suretiyle sözle
rine başladı ve bitirdiler. Bu iki ifade arasında
ki tenakuzu burada açıklamak ve kendi şahs| 
görüşümle mânalandıramadığımı arzetmek iste
rim. 

HAMDÎ ŞARLAN (Ordu) — Mâruzâtım 
Yüksek Heyetçe malûmdur, onun için söz alacak 
değilim. 

LÛTFÎ TOKOĞLU (Devamla) —Neticede 
görüşlerinin de bizim şahsi ve hukuki görüşleri
mize uymadığını beyan etmek isterim. 

Mesele yalnız bu kadarla da kalmıyor, tah
kik heyetinde bulunan C. H. Partisi Milletvekili 
Abbas Çetin arkadaşımız mevzua başlamadan 
evvel kendisi burada gayet objektif olarak ko
nuşacağını ve ondan sonra bütün beyanlarının 
hissî olmaktan uzak ve objektif vakaları zikre
deceğini ifade ederek söze başlamış bulundular. 
Bendeniz hem ahlâki, hem hukuki kaidelere göre 
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hüsnü niyet esas olduğuna göre Âli heyetiniz 
huzurunda böyle bir mukaddemeye lüzum gör
meden mâruzâtıma geçeceğim. 

Arkadaşlar; Yüksek Meclisiniz Hilmi Ayran
cı tarafından vâki itirazları tetkik etmek üzere 
Tutanakları inceleme Komisyonuna bir yetki 
vermiş bulunmaktadır. Tutanakları inceleme 
Komisyonu bizi üç arkadaş olarak bu işi mahal
linde tetkik etmek üzere vazifeli kılmıştı. Efen
dim itirazın mevzuu daha mukaddem celselerde 
menzuru âliniz olduğundan bunların nelerden 
ibaret olduğunu teker teker izah etmiyeceğim. 
Yalnız seçime tesiri olan hâdiseleri arzedeceğim. 
Ve bu suretle vazifemi ifa etmiş olacağım. 

Efendim, bu maddi vakıalar ü& şekilde te
celli etmekte ve üç hâdise üzerinde temerküz 
eylemektedir. 

Bunlardan bir tanesi Çepni Köyü, ikincisi 
Aşağı Şehirviran ve Yukarı Şehirviran ve üçün
cüsü de Afşar Köyü hâdiseleridir. 

Efendim, muterizin itiraz vesikasında beyan 
edilen şekil şudur: 

Çepni Köyünde, Seçim Kanununun âmir hü
kümlerinden gizlilik esasına riayet edilmemiştir. 
Ve buradaki seçim mualleldir. Neticede yapılan 
tahkikat bize göstermiştir ki, burada hakikaten 
kanunun gizlilik prensibi ihlâl edilmiş ve bu 
suretle kanunun âmir hükmü ortadan kaldırılmış 
olduğundan C. H. P. ni temsil eden arkadaşı
mızın da ittifakı ile bu seçimin neticesi muallel 
addedilmiş ve neticesi keenlemyekûn sayılmıştır. 
Bu meseleyi arzedişimin sebebi şudur : Abbas Çe
tin arkadaşımız konuşmasında bundan sonra ce
reyan eden hâdiseler için şöyle buyurmuşlardır; 
herkes fiili ile mesul olur, binaenaleyh Aşağı Şe
hirviran, Yukarı Şehirviran ve Avşar'da haddi za
tında Tahsin Çoşkan'ın bir eli yoktur ki, onu 
mesul tutalım. 

istirham ediyorum, arzediyorum; diyorum ki, 
Çetni'de acaba Tahsin Çoşkan'ın eli var mı idi?. 
Bununla beraber o seçimin mualleliyetine neden 
karar verdik?. (Soldan bravo sesleri) Seçim Ka
nununun âmir hükümlerine riayet edilmediğin
den dolayı buna karar verdik. O halde arkadaşı
mızın ifadesini hukuk mantığı bakımından varit * 
görmüyorum ve hakikatlara uymamaktadır, ve 
hakikatlara uymadığında İsrar ediyorum.' 

ikinci hâdise, Aşağı Şehirviran, Yukarı Şe
hirviran'da ceryan etmiş olan hâdisedir. Arka
daşlarımız biraz hâdiseyi genişlettiler ve dağıttı-
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lar. Maddi hâdise ile hukuki neticeyi birbirine 
bağlamadılar, daima teferruatla meşgul olarak 
bizi hakikattan bir nebze inhiraf ettirmiş oldular. 

Şimdi esasa rücu edelim. 
Arkadaşlar, seçime takaddüm eden günlerde 

Taşköprü İlce îdare Kurulu tarafından Taşköp
rü îlce Jandarma Komutanlığına gönderilmiş bir 
emir var. Bu emrin mahiyeti hakkında Abbas 
Çetin arkadaşımız konuştular, fakat bu konuştuk
ları bizim hâdisemize taallûk eden birşey değil
dir. Hâdise şudur : 

Bu emri alan jandarma kumandanı elinde 
mevcut olan vasıta ile Aşağı Şehirviran, Yukarı 
Şehirviran Seçim Kurulu başkanlarına ve üyele
rine şu tamimi göndermiştir. Hâdise ve vaka bu
dur. Demokrat Partiden Hilmi Ayrancı ve Dok
tor Fahri Gececi listeden çıkarılmışlardır. C. H. 
P. milletvekilleri adayları ve Millet Partisi aday
ları bu arkadaşların yerlerine kaim olmuşlardır, 
demişlerdir. Bu suretle iki köyde sandık, kurulu 
başkan ve üyeleri bu köylere tamim etmişlerdir. 
Köylere bu tamimi yaptıktan sonra da iş bu ka
darla da kalmamış Demokrat Parti listelerinden 
bu iki arkadaşı silmişler ve onun yerine merkez 
jandarma komutanlığından tamim edilmiş olan 
şekilde bu puslalara diğer iki ismi işlemiş bulun
maktadırlar. Demek oluyor ki, hâdise tamim se
bebiyle Demokrat Parti listesindeki arkadaşlar 
çıkarılıyor, bunun yerine Cumhuriyet Halk Par
tisinden ve Millet Partisinden iki arkadaş yazılı
yor. Ve bu vaziyet de köye tamim ediliyor. Neti
cede bu arkadaşlarımız o iki köyde hiç̂  rey almı
yorlar. Yapılan tutanakta bu' iki 'arkadaşımızın 
hiç rey almamış olması tesbit ediliyor. 

Torba, kanunun âmir hükümleri dairesinde 
derleniyor ve ilce merkezine götürülüyor. Bu
rada Demokrat Parti başkanı itiraz ediyor, bu 
itiraz üzerine ilçe seçim kurulu meseleyi tezek
kür ediyor ve şu kararı veriyor: Bu iki arkadaş, 
Fahri Ve Hilmi Ayrancı gerçi listeden çıkarıl
mış ise de diğerleri 45 oy aldıklarına göre bun
ların da 45 oy alması lâzımdır, deyip seçim tu
tanağını bu şekilde tanzim ediyor. Bu vakıanın 
hukuki neticesine girmeden şu meseleyi hallet
mek lâzımdır; ilce seçim kurulu böyle bir karar 
vermek yetkisini haiz midir? (Hayır sesleri). 
Bir Seçim Kanunu ki yâlnız ve yalnız seçmenle
rin hür olarak iradelerini serbestçe kullanabil
melerini âmirdir, biz Demokrat Parti olarak 4 
sene didinip bu neticeyi tahakkuk ettirişimiz-
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dir, demek oluyor ki Seçim Kanununun âmir 
hükümlerine göre seçmenlerin iradelerinin hür 
olarak tezahür etmesi esaslı bir meseledir. Seç
menlerin iradelerinin hür olarak tezahür ettiği 
bir anda hiç rey almamış olan arkadaşlara il se
çim kurulunun rey vermek yetkisi yoktur. 

Şimdi bu karar keenlemyekûn olunca hâdi
se şu şekilde tecelli ediyor. Hâdise Aşağı Şehir
viran ve Yukarı Şehirviran köylerinde Hilmi 
Ayrancı ve doktor Fahri Keçeci arkadaşlarımın 
listeden çıkarıldıkları resmen beyan edildiğin
den ve bu beyan da köylere tamim edildiğinden 
bu iki aday o köylerde hiç rey alamıyorlar. Bu 
suretle hiçbir rey alınmaması karşısında durum 
ne oluyor?. 

1. Seçilme hakkını kazanmış ve parti lis
tesine girmiş olan arkadaşımız seçilme hakkın
dan mahrum kalıyor. İkinci olarak da, bu kö
yün listesinde bulunmadığı tamim edilmek su
retiyle ona rey vermek istiyenlerin iradesi tah
dit ediliyor, bu suretle Seçim Kanununun ana 
prensibi olan seçmenlerin iradesi ihlâl edilmiş 
oluyor, aynı zamanda mutlak bir hak olan se
çilme hakkı da orada ayaklar, altına alınıyor. 
O halde Seçim Kanununun âmir hükümlerinden 
bu iki şarta riayet edilmemiştir. Bu sebepten 
seçim neticesinin muallel olması kadar tabiî bir 
hâdise yoktur. 

Sonra, Afşar Köyü hâdisesine gelelim: Af
şar Köyü hâdisesini izah etmeden evvel Abbas 
Çetin arkadaşımızın beyanları arasında iki hu
susu müsaadenizle açıklamak isterim. Arkada
şımız buyurdular ki, efendim bu torbadan çı
kan oyların düz olup olmadığını biz birkaç ki
şiye sorduk. Yalnız şunu beyan etmek İsterim 
ki, bir iki değil, 8 - 10, kişiye sorduk. Bunun 
haricinde 20 - 30 kişi de dışarda bekliyordu. Ab
bas Çetin arkadaşımıza dedik ki, bunları da 
dinliydim. Hayır, mesele tavazzuh etmiştir, de
diler. Onun için biz dinlemiş olduğumuz arka
daşların beyanlarını kâfi görmemek bakımın
dan değil, azımsıyacaklarmı zannettiğimizden 
değil; fakat hâdiseye hakikateri vukuf peyda 
ettirileceğinden dolayı ötekileri dinlememek 
arzusunu izhar ettiğini zannetmiştik. Ama ar
kadaşımızın buradaki ifadeleri bunun aksini 
göstermiştir. 

Yine arkadaşımız diyorlar ki, müceddet gi
bi görülen bu oy puslaları bir arada bulunduk
larından düzelmiştir. Biz böyle bir ihtimale 
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belki âtide yer verilir diye arkadaşımıza ve ko
misyona şunu beyanda bulunduk. Arzu edilirse 
bu şekilde hâdisenin hukuki cephesine müessir-
se bu işi bilirkişiye havale edelim dedik. Bu sö
zümüz de maalesef mesmu sayılmadı. Onun için 
bu arkadaşımızın bu şekildeki beyanı da gayri-
vâriitir. 

Şimdi Afşar Köyü hâdisesine tekrar rücu 
edelim. (Sağdan: Eeye, reye sesleri) Şimdi 
Hamdi Şarlan arkadaşımız buyurdular ki; 
ortada bir vakıa yoktur. Delilleri ile tesbit edil
miş, dediler. Arkadaşıma yalnız şu suretle ce
vap vereyim; ortada bif ihbar vardır. Bu ihbar 
tetkik edilir ve bu tetkik delillere istinat et
tirilir ve tahakkuk ettiği'zaman ihbarı ifade 
eden hâdise bir vakıa olur. Binaenaleyh, vakıa 
yoktur diye beyanı mütalâa etmek kanaatimce 
bir nevi hukuk mantığını ihlâl demektir, ihbar 
delillerle sabit olmuştur. 

AZÎZ UBAS (Mardin) — Aksini söyledi... 
BAŞKAN — Rica ederim, müsaade bu

yurun. 
LÜTFÎ TOKOĞLU (Devamla) — Şimdi Af

şar köyü meselesini ele alalım. Afşar köyü na
sıl ele alınacaktır? ihbar şekline göre. ihbar 
şekli nedir? ihbar şekli Afşar köyünün oyları 
zarflariyle beraber yakıldığı merkezindedir; o 
halde neyi ele alacağız? 

Dr. AZIZ UBAS (Mardin) — işler bitti. 
LÛTFI TOKOĞLU (Devamla) — Bitti .efen

dim, bitecek efendim bitecek. (Devam sesleri) 
Ohalde nereden hareket 'edecektik, şüphesiz 

doğrudan doğruya 40 numaralı Afşar köyünün 
seçim turbasını ele almakla. Böyle yaptık ne-
tieede. 
• Sizlerin, Yüksek Heyetinizin gördüğü ma

hut puslalarla karşılaştık, bu hal karşısında, 
ne yapmak lâzımgelirdi? Mahalline gitmek ve 
tahkikat yapmak. Ve tahkikat yapmak üzere 
önce oradaki seçim kurulunu dinlemek ve o gün 
orada reyini kullanmış arkadaşları dinlemek 
ve bundan sonra hukuki neticeye varmak, lâ
zımdır. 

Bir otomobile atladık, aynı gün mahalline 
gittik, Mahallinde dinlemiş olduğumuz vatan
daşlara şunu sorduk: Arkadaşlar reylerinizi na
sıl kullandınız, hepinizin başından geçti, is
tisna kaideyi bozmaz. Hepinizin başından geçti. 
Nasıl kullanacağız, dediler, ikiye büktük koy-
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duk. Belki sekiz, dokuz kişi böyle söyledi. Son
ra kendilerine şunu sorduk, dedik ki: Zarfı ka
pattıktan sonra tükürükleyip kapattınız mı? 
Birçoğu yapıştırdığını, bir kısmı da yapıştırma
dan attığını söyledi. Bu suretle yapıştırılmadan 
atılan zarfların mevcut olduğunu anladık. 

Dışarıda 20 - 30 kişi ile karşılaştık. Halis 
Bey arkadaşımın kendi kendini tatmin etmemiş 
olacak ki, arkadaşlar siz o gün oy kullandınız 
mı? Diye sordu. Nasıl kullandınız, dedi. 

Oradaki zeki Türk Köylüsü bu suali derhal 
anladı. Nasıl kullanacağız, tabiî ikiye büküp 
kullanacağız, böyle de sual olur mu, dediler. 
Fakat o bilmiyordu ki karşımızda hakikaten 
halledilmesi lâzımgelen bir mesele vardır, bizim 
olmamasını istediğimiz, onların da düşünmediği 
bir hâdise vardır. Onlar böyle bir şey olacağını 
düşünmedikleri bir şey üzerinde böyle abes1 ola
cak sualler sormuş veziyetine düşüyorduk. Böy
lece oradaki 20 - 30 kişi de bu zarfları 
kapadıklarım beyan ettiler. (Sağdan, kâfi kâfi 
sesleri) 

, Yormamayı vâdettik, yalnız bir şey arzede-
yim. (Gürültüler) Son hükmü bulalım efendim. 
(Soldan, devam sesleri) 

Efendim, bir dakika rica edeceğim. Burada 
Hilmi Şarlan arkadaşımızın ele almış oldukları 
meseleler çok âfâki bulunmaktadır, realitenin 
dışında mevcut bulunmaktadır. 

Şimdi hâdise şudur; vaka şudur: (Sağdan, 
kâfi sesleri, gürültüler) Affedersiniz ama, beni 
Bismark gibi hareket etmeye mecbur bırakmayı
nız. (Sağdan gülüşmeler, Bismark ne yapmış 
sesleri) (kâfi sesleri) 

BAŞKAN — Devam buyuracaksınız, söyle
yin efendim. 

LrÜTFI TOKOĞLU (Devamla) — Efendim, 
netice şudur: Buradaki vaka orada tesbit edil
miş olan mazbataya vâki olan itirazdır. Binaen
aleyh mazbatanın vakaya uymasına imkân yok
tur. Kaldı ki demin de arzettiğim gibi zarflar 
yakılmıştır. Puslalar ortada yoktur. O halde 
muteber olan puslalarm bulunacağına göre, se
çim neticeleri alınacağına göre, tutanak ne ile 
ispat edilecektir? Hamdi Şarlan arkadaşımızın 
dediği gibi 119 ncu madde ile değil, Seçim Ka
nununun 115 nci maddesi mucibince saklanması 
icabeden vesikalarla ispat edilecektir. Bu vesika
lar ise yanmıştır, işte o sebepten dolayı Hamdi 
Şarlan arkadaşımız burada muteber bir görüş 
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ileriye sürmemiştir . (Soldan bravo sesleri, al
kışlar) 

Raporun kabulünü temenni ediyorum. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergeleri 

var. 

B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Vaziyet tavazzuh etmiştir. Tahsin Coşkan'a 

ait tutanağın reye vaz'edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Suat Başol 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiştir, müzakerenin kifa

yetini teklif ederim. 
Gümüşane Milletvekili 

Kemal Yörükoğlu 

BAŞKAN —• İkinci önergeyi kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Efendim, bir önerge daha vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen komis

yon raporunun reddi ile Tahsin Coşkan'm tuta
nağının onanması hususunun oya konmasını tek
lif ediyorum. Saygılarımla. 

Kars Milletvekili 
Abbas Çetin 

BAŞKAN — Abbas Çetin arkadaşımızın ver
diği önergeyi reyi âlinize arzediyorum. (Sağdan 
açık oy sesleri) 

ABBAS ÇETÎN (Kars) — Önergemi geri 
alıyorum. 

Açık oya konulması teklifine de iştirak edi
yorum, ' 

BAŞKAN — Efendim, Tüzüğün 136 maddesi 
gereğince 15 arkadaş açık oya müracaat edilme
sini teklif ediyorlar, önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Kastamonu Milletvekili Tahsin Coşkan'm 

Tutanağının açık oya konulmasını İçtüzüğün 
136 ncı maddesine göre arz ve talep ederiz. 

Trabzon Milletvekili 
H. Orhan 
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Kars 

Abbas Çetin 
Erzincan 

Ziya Soylu 
Kars 

Esat Oktay 
Kars 

M. Bahadır 
Mardin 

Dr. Aziz Uras 
Sinob 

2 
Ordu 

Hüsnü Akyol 
Ordu 

H. Şarlan 
Ordu 

Yusuf Ziya Ortaç 
Van 

F. Melen 
Malatya 

M. Kartal 
Malatya 

Kara 
Lâtif Aküzüm 

Malatya 
Mehmet-Kulu 

Mardin 
R. Erten 

Kars 
* F. Aktaş 

S. Somuneuoğlu M. Sadık Eti 

BAŞKAN — Şimdi Tahsin.Coşkan'm tu ta 
nağı hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu
nun tanzim etmiş olduğu raporu açık oya arze
diyorum. Kabul edenler beyaz, kabul etmiyenler 
kırmızı rey vereceklerdir. Rapor tutanağın red
dini mutazammmdır. Açık oya arzediyorum. 

Tekrar arzediyorum: Kabul edenler beyaz, 
etmiyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Yanlışlık 
olacak. 

BAŞKAN — Biz Tüzük hükümleri gereğince 
muamele yapıyoruz. 

.REFET AKSOY (Ordu) — Takrir kabul 
edildi mi efendim? 

BAŞKAN — 15 arkadaş istedi mi tamamdır. 
Bunun üzerinde ayrıca karar almaya lüzum yok
tur. 

Kars seçim çevresinden isimleri okumak su
retiyle oyları toplamaya başlıyoruz. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Reylerini kullanmıyan arkadaş

lar reylerini lütfen kullansınlar. Oy yerme mu
amelesi bitmiştir, 

Kastamonu Milletvekilliğine seçilen Tahsin 
Coşkan'm seçim tutanağının reddine mütaallik 
olan Komisyon raporuna (205) oy verilmiştir. 
148 kabul, 53 ret,.4 de çeku&e.r oy verilmiştir. 
Bu suretle nisap yoktur, tekrar oya konulması 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 
» Çarşamba günü saat on beşte toplanılmak 

üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,15 

mmm* 
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memleketlerde Devlet aleyhinde sözler söylen
diği haber alınmıştır. 

Meselâ avdette Türkiye'den gidiş sırasına 
göre yolcuların getirilmesi icap ederken, avdet 
sırasında Cidde'de toplanmış olan hacılara 

(Tayyare yoktur, ne yapalım, Devlet işi bu kadar 
,, olur, Tayyare göndermiyorlar, yetiştiremiyor-

lar) gibi sözler söyliyerek Türkiye'de peşin para 
vermiş olan Hacıların Cidde'de günjerce bekle
tildiği ve buna mukabil mukavele gereğince 
muntazam sefer yapan tayyarelerimizle geceleri 
fazla ücretle bir taraflı yolcuların nakledildiği 
anlaşılmaktadır. Bu nankör ve hain mutavassıt
ların yüz binlerce lira kazandıkları da muhak
kaktır. 

Şu hale göre önümüzdeki senelerde, Devlet 
Havayollarının bu işi doğrudan doğruya idare 
etmesi her bakımdan muvafıktır. Bakanlıkça bu 
hususta neler düşünülmektedir? 

9. — Devlet Denizyollarının memur ve işçi 
kadroları nedir, nerelerde vazife görmektedirler, 
maaş ve ücretleri miktarı nedir? 

10. — Devlet Denizyollarının, müfredatlı ola
rak son beş yıllık gelir ve gider vaziyeti nasıl
dır? 

11. — Denizbank haline getirilmesi düşünül
düğüne göre, idare, işletme, kadro, gelir ve gi
der ve sair hususlarda bugünkü durum ile De
nizbank arasında ne gibi farklar hâsıl olacağı 
tahmin edilmektedir? 

12. — Denizyolları İdaresinin menkul ve 
gayrimenkul bütün mallarının mubayaa bedel
leri ile bugünkü rayice göre ayrı ayrı kıymetleri 
nedir ? 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 
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4. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 

Ağaoğlu'nun, Posta, Telgraf ve Telefon İdare
siyle Devlet Hava ve Denizyollarında çalışanla
rın miktar ve maaşlarına, bu idarelerin son beş 
seneik gelir ve gider vaziyetlerine, \ Posta ive 
Telgraf İdaresinin işgal ettiği binalara ve Teş
kilâtında yapılması gereken değişikliklere De
nizyollarının menkul ve gayrimenkul mallarının 
bugünkü rayice göre kıymetlerine, son Hac se
ferlerinde Havayollarında görülen aksaklıklara 
ve Denizyolları İdaresinin Denizbank haline ge
tirilmesiyle hâsıl olacak farklara dair ne düşü
nüldüğü hakkındaki sorusuna Ulaştırma Bakanı 
Ssyfi Kurtbek'in yazılı cevabı (6/175) 

16 . I . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulara Ulaştırma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevap verilmesini rica ede
rim, saygılarımla. 

1. Posta, Telgraf ve Telefon Umum Mü
dürlüğü emrinde ve nerelerde kaç memur ve 
kaç işçi çalışmaktadır, maaş ve ücretleri ve va
zifeleri nedir? 

2. İdarenin Türkiye 'nin her tarafında işgal 
ettiği binalardan hangileri idarenin malıdır, 
hangileri kira ile işgal edilmektedir, bir yılda 
verilen kira miktarı nedir? 

3. İdarenin hangi bucaklarda teşkilâtı var
dır. Bucak teşkilâtında bir ölçü ve bir program 
var mıdır, yoksa gelişigüzel mi yapılmıştır? 

4. İller ve ilçeler teşkilâtında ağır mesuli
yet mukabili geniş salâhiyet vermek suretiyle 
merkeziyetçiliğe son verilerek yapılacak tasar
ruflarla bu mühim halk hizmetinin bütün bu
caklara teşmili mümkün değil midir? 

5. — İdarenin son beş senelik, müfredatlı, 
gelir gider vaziyeti nedir? 

6. Devlet Havayollarında kaç memur ve 
kaç işçi vardır, nerelerde çalışmaktadırlar, 
her birinin maaş, ücret ve vazifeleri nedir? 

7. Devlet Havayollarının kuruluşundan be
ri, müfredatlı olarak gelir ve gider vaziyeti na
sıldır? 

8. 1950 seneisinde, hac zammından Hicaza 
yolcu nakli için bâzı şahıs ve şirketler tarafın
dan kira ile tutulan Devlet Havayolları tayya-
releriyle Türkiye'den harekette yolculardan gi
diş geliş ücretleri peşin alındığı halde avdette 
birtakım suiistimaller vukubulduğu, yabancı 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 150 

20 . 1 . 1951 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

18 .1.1951 tarih ve Genel Kâtiplik Kanunlar 
Müdürlüğü 1250/2556 sayılı yazıya K: 

Konya Milletvekili Abdürrahman Pahni Ağa
oğlu tarafından verilen yazılı soru hakkında 
P. T. T., Denizyolları ve Havayolları Genel Mü
dürlüklerinden malûmat talep edilmiştir. Alı-

— 142 — 



B : 42 12. 
nacak cevaba göre keyfiyetin ayrıca bildirile
ceğini saygılarımla arzederim. ̂  

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 150 

30 . I . 1951 
9 . n . 1951 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişiği 

6 
18 . I . 1951 tarih ve Genel Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 1250/2556 sayılı yazıları 
karşılığıdır: 

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresiyle Devlet 
Hava ve Denizyolları İdareleri hakkında Konya 
Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağaoğlu ta
rafından verilen yazılı soru önergesinde isteni
len bilgilerin ekli olarak sunulduğunu saygı ile 
arzederim. 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

P.T. T. 
Barem dahili Barem harici 

1. Maaşlı memur ücreti ücreti . 
Aded Aded Aded 

6256 
4713 

160 

(Hatbakıcı ve müvezziler). 
Bunlardan başka 72 

kuruşla çalışmaktadır. 
Maaşlılar 20 - 125 ve 

dır. 

işçi yevmiye 

ücretliler 65 

2447 
2277 

150 -. 1270 

- 550 lira-

2. 493 kirasız 562 kiralı olmak üzere 1055 
bina işgal edilmektedir. Kirasız binaların 292 si 
idarenin 156 sı Hazinenin ve 45 eşhas ve kurum
lar tarafından kirasız olarak tahsis edilmiştir. 

Bir yıllık kira tutan 259 957 lira 81 kuruştur. 

3. 224 bucakta P. T. T. merkezi vardır. Bu
caklarda merkez açılması hususunda programlı 
hareket edilmektedir. 

4. P. T. T. Teşkilâtının bütün bucaklara teş-
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mili şayanı arzu ise de merkezden yapılacak mah
dut miktardaki tasarrufla bu işin temini müm
kün görülmemektedir. Son defa kabul edilen 
5584 sayılı Posta Kanununun 6 ncı maddesiyle 
küçük posta şubeleri açılması hakkında salâhiyet 
verilmiş olduğundan yapılacak tasarruflarla bir 
kısım bucaklarda peyderpey şubeler ve acantelik-
ler açılması için çalışılacaktır. 

5. P. T. T. İdaresinin 5 senelik gelir, gider 
vaziyeti: 

Sene Gelir Gider 

20 266 334,21 
36 730 829,00 
53 744 862,78 
63 060 500,53 
71 288 984,88 liradır. 

hizmetlerinin ifası için 
hemen hemen Türkiye'nin bütün il, ilçe ve bu
caklarında vazife görmektedirler. 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

29 593 395,23 
45 743 507,49 
50 932 135,65 
42 096 568,33 
50 767 129,35 

Memurlar P. T. T. 

Devlet Havayolları: 
§. Maaşlı Barem içi 

mamur ücretli Me. 
aded aded 

Barem dışı 
ücretli Me. 

aded 

55 7 627 
Maaşlar 20 - 125, ücretler 80 - 625 lira ara

sındadır. 
Bu memurlar yurdun muhtelif şehir ve kasa

balarında vazife görmektedirler. 

7. Gelir, gider cetveli ilişiktir. 

8. önümüzdeki hac mevsiminde yurdumuz
dan Cidde'ye uçakla gitmek isteğinde bulunan 
vatandaşlarımızın Devlet Havayolları uçaklariy-
le doğrudan doğruya Devlet Havayolları İdare
since götürülmesi düşünülmekte ve gereken ince
leme yapılmaktadır. 

Devlet Denizyolları: 
9. Devlet Denizyollarının kadro ve ücret 

miktar.na ait Bütçe Kanuniyle işçilere ait cetvel 
ilişiktir. [1] 

[1] Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme 
Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu mat-
buu dosyasındadır, 
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10. 5 senelik gelir, gider miktarı: 

Sene Gelir Gider 

1944 40 783 840,74 37 843 376,40 
1945 27 490 513,20 24 570 996,18 
1946 46 120 586,60 42 729 390,70 
1947 63 854 630,48 57 045 177,35 
1948 76 489 443,54 71 481 043,79 liradır. 

11. Devlet Denizyollarının Denizjmnk hali
ne getirilmesi, kanım tasarısı henüz Büyük Mil
let Meclisine intikal etmemiştir. Ne gibi tadilât
la kabul buyurulacağı malûm olmıyan ve ay
nen kabulü halinde dahi hasılasının alınması 
pek kısa vadeli bir süre içinde mümkün bulun-, 
mıyan bİT kanunun tatbikat neticeleri hakkında 
şimdiden yapılacak tahminlerin değerlendirile-
miyeceği tabiîdir. Ancak, şunu da belirtmek 
doğru olur ki, yeni kanunun tatbikat neticesi 
idarenin teknik' ve malî bünyesinde yapıcı ve 
rehakâr bir tesiri olacak ve idareyi daha iyiye 
ve daha rasyonele ve iktisadiye yöneltecektir. 

Tasarlanan değişiklikten başlıca gaye, muh
telif teşekküllerden meydana gelen bu manzu
mede, hizmetin mahiyetine ve icabı hale uygun, 
geniş salâhiyet ve mesuliyet mefhumlarının ışı
ğı altında halka daha nafi ve olabildiği kadar 
kendi gerili ile işleyebilen bir mekanizmanın 
canlandırılmasıdır. 

12. Denizyollarının menkul ve gayrimenkul 
kıymetleri 169 080 531 lira 93 kuruştur. 

Son yıllarda satın alman gemi ve vasıtalar 
yeni kıvmetleriyle hesap edilmiş ve diğerleri 
esk: defter kayıtlarına göre değerlendirilmiştir. 
Bunların br günkü rayice göre kıymetiendiril-
mesini sağ^mak üzere bir heyet teşkil edilmiş 
ve faaliyete geçirilmiştir. Bu heyetin çalışmaları 
neticelendirildikten sonra bütün menkul ve gay-
rimenkullerin hali hazır kıymetlerinin ifadesi 
mümkün olabilecektir. 
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Devlet Denizyolları İdaresinin işçi mevcudu: 

Yapı Müdürlüğü 185 
Malzeme Müdürlüğü 84 
Deniz hatları işletmesi 95 
Şehir hatları > 30 
Liman işletmesi 907 
Haliç Fabrikası 2700 
îstinye Fabrikası 800 
İzmir işletmesi 772 
Trabzon > 5 
Van » 102 

Yekûn 5680 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1933-
1950 yılları ödenek gider ve gelirlerini gösterir 
cetveldir. 

ödenek Gider Gelir 
Yıllaı 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

Lira 

180 000 
180 859 
825 000 
597 388 

1 191 474 
1 522 500 
1 020 700 
1 475 000 
700 000 

1 727 176 
4 316 890 
3 731 600 
1 629 000 
10 100 000 
16 402 287 
19 776 870 

1949 20 301 282 
1950 

Top. 

7 512 873 

Lira 

73 853 
117 733 
625 352 
345 439 
757 166 
684 231 
689 594 

1 208 111 
611 976 
800 784 

3 435 492 
2 712 877 
1 208 625 
5 146 464 
7 934 584 
9 595 227 
8 231 690 
4 352 762 

93 130 899 48 531 969 

K. 

33 
60 
91 
37 
42 
12 
46 
74 
79 
82 
48 
09 
15 
81 
50 
75 
61 
92 

87 

Lira 

7 549 
3 562 
898 

33 612 
28 940 
19 117 
60 300 
29 484 
48 541 
314 430 
331 466 
679 551 
748 439 

1 145 359 
2 839 880 
3 496 179 
4 461 443 
6 141 066 

20 389 314 

K. 

09 
22 
31 
56 
56 
25 
22 
11 
76 
20 
39 
13 
52 
96 
82 
96 
73 
87 

66 
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Kastamonu Milletvekilliğine seçsleıt Tabsin Ooşkan'ın seçim tutanağının iptali nffirtrnutolrt Tu

tanakları İnceleme Konnsyonu raporuna verilen oyların sonucu 
(Çokluk hâsıl olmamıştır.) 

Üye sayım . 4 8 7 
Oy verenler : 205 

Kabul edenler : 148 
Reddedenler 53 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 265 
Açık Milletvekillikleri : 17 

AFYON KARAHÎSAB 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Tarfüli 

ANKARA 
Osman Talât tltebin 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem. 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan, 
Ali Fahri İşeri 
Yahya Pelvan 

BİLECtK 
Ismal Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
İhsan GüJea 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazaneı 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığmaıf 

[Kabul 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyik 
Şevki Gürses 
Baha Kolda? 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saîp özer 

DİYARBAKIR 
Ferit Al pisken d er 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Aİtınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtas 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Abidin PotuoÇîu 

OAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

edenler] 
GİRESUN 

Hayrettin Erkmen 
GÜMÜŞANE 

Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörûkûğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZHtB 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Osman Kapani 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
İsmail Bertook 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kjrazoğlu 
Mehmet özderair 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcisğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lûtfi Tokoğta 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılma* 

KONYA 
Abdürrahman Faâıi 
Ağaoğlu 
Kemal Atama» 
Ziya Barka 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzriya 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Murad Alî Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Necdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Betin 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sürari Nasuh-
oğlu 
İhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğta 
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MARAŞ 

Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

MUĞLA 
Yavuz Başar 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

SAMSUN 
Uruz Ketim 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

StîRD 
Şefik Türkdogan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
îlhan Dizdar 
ibrahim Duygun 

Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gurka» 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Ömer Bilen 
ANTALYA 

ibrahim Subaşı 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin înan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Mithat Benker 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 

Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Aziz Uras 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 

Server Somuncnoğhı 
Muhit Tümerkan 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 

GİRESUN 
Tahsin inanç 

Mazhar Şener 

[Çetynserler] 
I KOCAELİ 

Yeredoğ Kişioğlu 
NÎÖDB 

Necip Bilge 

[Oya kattlmıyanlar] 
AFYON KARAHISAB 
Abdullah Güler 
Avni Tan 

Ahmet Veziröğlü (I.) 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (I;) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 

Sadri Maksudi Anal 
(î.) 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
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Osman Şevki Çiçekdafc 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete (Bakan) 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokug (î.) 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Mendereı 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Gürelî 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah (Bş. V.) 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğln 
Mahmut Güçbilme» 
Vahit Yöntem 

BURDUB 
Fethi Çelikbas 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emee 
Agâh Erozan * 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen( Bakan) 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 
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ÇANAKKALE 

Kenan Akman I ar 
Bodi Enüstün 
Nihat lyriboz (Bakan) 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin (1,) 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Nâzmı önen 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memia Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan (Bakan) 
Kemal Zeytinoğlu 
(Bakan) 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
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Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekçioğlu 

OÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Cüli (1.) 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Refik Koraltan (Baş
kan) 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu (I.) 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tela 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belge* 
(Bakan) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
(Başkan vekili) 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes 
(Başbakan) 
Ahilya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 

Andre Vahram Bayar 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adırat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfi Mentes 
Halil özyörük (Bakan) 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 
Zühtü Hilmi Velibese 
(Bakan) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın ( Baş
kan V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş (I. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (I.) 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Etbem Vassaf Akası 
Ekrem Alican 
Saim Önhon 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Saffet Gürol 
Muammer Obüs 



Bîmhiet ölçmen 
KÜTAHYA 

Asım G u n t e 
MALATYA 

Esat Doğan 
Hüseyin Boğan (i!) 
İsmet lûönü 
Nuri Ocakcıoğlü 
Şefik Tugay 

MANİSA 
SamefrAğaoğlu (Bakan) 
lîefik Şevket İnce 
(Bakan) 
Faruk İlker 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu (Bakan) 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (1.) 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemîz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin ÖMayioğlu 
AKmet Kiadoğlu 
Nedimökmen 
Remzi Öksüz 

MARDEN 
Abdülkadir Kalay 

Aydın S 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bursa 1 
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Cevdet öztürk 
Kemartfİrköİîtı 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat4Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri öî&ân (Bakan) 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi i r ibaş (1.) 
Asım Doğanay 
Ferit Ecpr 
Fahri Kölgkeroğlu 
Hüseyin Ülkü (1.) 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğltt 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgii 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Terfik fiirifBakan) 
İsmail Işın 
Muhittin özkef eli 

[Âçtk Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 
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Ferid Tüsel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
(î.) 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Mahmut Kibaroğlu 

SİÎRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
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T. B. M. M. 
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Yüksek Başkanlığa 

Kastamonu Milletvekili Sayın Tahsin Coş
kan'm tutanağına vâki itiraz üzerine Komisyo
numuzca tetkikata girişilmiş ve Büyük Millet 
Meclisince verilen tahkik kararı üzerine komis
yon namına milletvekillerinden mürekkep üç ki
şilik bir heyet Kastamonu'ya giderek Demokrat 
Parti Adaylarından Hilmi Ayrancı'nm şikâyeti
ni mahallinde tahkik etmiştir. Mezkûr heyet, yap
tığı tahkikat sonunda : 

1. Taşköprü'nün Çeteni Köyünde yapılan 
seçimde kapalı hücre yapılmamış ve seçmenler 
sandık başında reylerini aleni olarak kullanmak 
mecburiyetinde kaldığından bu sandıktaki oyla
rın iptali gerektiği, 

2. Yine Taşköprü'ye bağlı Aşağı Şehirvi-
ran ve Yukarı Şehirviran köylerinde yapılan 
seçimde ilce seçim kurulu başkanının emriyle 
mezkûr köylere jandarmalar giderek Demokrat 
Parti listelerinde aday bulunan Fahri Keçeci ve 
Ifilmi Ayrancı'nın adaylıktan çıkarılmış bulun
duğunu söylemeleri üzerine sandık memurlarının 
bu emri seçmenlere bildirdiği ve her iki adayın 
listelerden bu suretle silindiğinin tesbit edilmesi 
üzerine bu iki köydeki seçim tutanaklarının iptal 
edilmesi lâzımgeldiği, 

3. Yine Taşköprü'ye bağlı Avşar Köyünde 
seçim ikmal edildikten sonra oy puslalariyle 
zarflartmn imha edilerek yerine C. H. Partisinin 
adaylarına ait oy puslalarınm atıldığını kati 
surette tesbit ederek bu üç noktada tebarüz et
tirilen hususlar nazara alınarak bu sandıkların 
iptali ^cihetine gidildiği takdirde müşteki Demok
rat Parti Adayı Hilmi Ayrancı'nın Milletvekil

liğine seçilen Tahsin Coşkan'dan on yedi rey 
ileri geçeceği hesap edilerek Tahsin Coşkan'a 
ait Milletvekilliği tutanağının iptali gerektiği 
kanaat ve mütalâasında bulunmuştur. 

Heyet tarafından ekseriyetle yarılan bu 
kanaati muhtevi rapor komisyonumuzun 6 . II . 
1951 günkü toplantısında uzun münakaşaları 
mucip olmuş ve tahkik heyetine dâhil Gümü-
şane Milletvekili Halis Tokdemir ve Kocaeli 
Milletvekili Lûtfi Tokoğlu ile muhalefet şerhi
ni veren Kars Milletvekili Abbas Çetin'de din
lendikten sonra aşağıdaki mütalâa ve neticeye 
varılmıştır: 

1. Taşköprü'nün Çetni Köyünde seçim san
dığı yanında veya uzağında kapalı bir hücre 
yapılmamış bulunması ve bu sebeple seçmen
lerin oylar nı aleni olarak kullanmak mec
buriyetinde kalması mahallinde tahkikat yapan 
heyetin ittifakiyle tesbit edilmiş ve bu husus 
komisyonumuzda da münakaşasız ge'çerek itti
fakla kabul ve bu sandıktaki oyların iptali ge
rektiği neticesine varılmıştır. 

2. Taşköprü İlcesine bağlı aşağı Şehirviran 
ve Yukarı Şehirviran köylerinde yapılan se
çime gelince: İlce seçim kurulu başkanlığın
dan çıkan emir neticesi jandarma erlerinin se
çim günü bu köylere gelerek: Demokrat Parti
nin milletvekili adayı olarak ilân edilen v-e oy 
puslalarına isimleri geçen Hilmi Ayrancı ile 
Fahri Keçeci'yi adaylıktan çıkardıklarını söy
lemeleri üzerine sandık seçim kurulunun bu em
ri seçmenlere tebliğ ettiği ve seçmenlerin oy 
puslalarmda yazılı bu iki zatin isimlerini top-
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yekûn sildikleri muhalefet şerhini veren ve 
tahkik heyetine dâhil bulunan Abbas Çetin'inde 
verdiği malûmat ve tahkik heyetinin bu ciheti 
katî surette tesbiti bu iki köydeki sandıklara 
ait oyların da iptali gerektiği kanuni kanaat 
vo neticesine varılmıştır. 

3. Taşköprü'ye bağlı Avşar Köyündeki se
çime gelince : Bu cihet en çok münakaşaları 
mucip noktayı teşkil etmiş ve hassasiyetle üze
rinde durulmuştur. Neticede: 

A) Bu sandıktan çıkan oy puslalarma ait 
zarfların yakıldığı sandık kurulunca da kabul 
edilmiş bulunmasına, 

B) Ve bu sandık dahilindeki oy puslaları-
nm dahi yakıldığı kurul üyesi Bayram Ergün'-
ün yeminli şahadetinden anlaşılmasına, 

C) Sandıktan torbaya aktarı1 an oy pufla
larının tamamının- H. P. nin adaylarına ait, el 
sürülmemiş, katlanmamış ve bu itibarla sonra
dan ve bir kişi tarafından torbaya konduğu 
hakkındaki sair delilleri teyit eder mahiyette 
görülmüş ve bu puslalar içinden yalnız beş tane
sinde H. P. si adaylarından Cemil Atabey sili
nerek puslanın altına aynı kalem ve el yazısiy'e 
Galip Deniz'in ilâve edilmiş bulunması bu ka
naati teyit eder mahij'ette görülmüştür. 

D) Bu sandık kurulunda başkan bulunan 
o köy muhtarı Hasan özer'in ifadesinde: «Se
çim bittikten sonra biz eski Seçim Kanunu hü-
kümlerino göre zarfları yaktık» demesi ve eski 
Seçim Kaununda zarflarla birlikte oj^ puslala
rmın da yakıldığı tasrih edilmiş bulunmasına 
göre bu şahsın oy puslalarını da yaktığını tevi-
len ikrar etmiş bulunması, 

E) Seçim Kanununun 104, 105 ve 107 ile 
109 ncu maddeleri sarahatine göre oy puslala-
rmm konduğu zarfların saklanması lâzımgeldi-
ği ve bu âmir hükümler karşısında zarfları im
ha edilmiş oy puslalarmm* esasen keenlemyekûn 
addedilmesi lâzımgeldiği delil ve Seçim Kanu
nunun koyduğu katî hükümler karşısında yukar
da zikredilen sebeplerle bu dört sandığa ait oy
ların iptali gerektiği ve iptal edildiği takdirde 
mûteriz milletvekili adayı Hilmi Ayrancı 'nm 
Milletvekilliğine seçilen Tahsin Coşkan'dan 17 
oy fazla almış olacağı neticesi tahassül ettiğin
den Tahsin Coşkan'a ait seçim tutanağının ip
tali gerektiği ve seçimi tekrarlamak lâzımgeldi
ği vicdani kanaatine ekseriyetle varılmıştır. 

Yüksek tasviplerine arzolunur. 
Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 

Afyon K. içel İzmir 
K. Özçobau II. Fırat Sadık Giz 

İmzada bulunamadı 
' (Müstenkif) 

Bolu Edirne Erzurum 
V. Yöntem . C. Köprülü R. Topguoğlu 

Gümüşane İstanbul Konya 
/ / . Tokdemir E. Adakan T. Kozbey 

İmzada bulunamadı 
Kütahya Niğde Zonguldak 
R. Koçak F. E cer A. Yurdabayral: 

Muhalefet şerhi 
Aşağı ve Yukarı Viran köyleri seçiminde 

Hilmi Ayrancı namına sandıktan oy çıkmamış 
olduğu halde ilce seçim kurulu bu halin D. P . 
yazısının yanlış anlaşılmasından ileri geldiği 
esbabı mucibesiyle her iki partinin oy puslala
rma, sanki silinti yok imiş gibi, nazara almış 
ve Hilmi Ayrancı'ya diğer D. P. adaylarının 
aldıkları oy miktarmca oy verilmiş gibi kabul 
etmiştir. Hâdise budur. Şimdi çizme ve ilâve 
etme işi Hilmi Ayrancı'nm mensup olduğu 
D. P. teşkilâtının kanuna aykırı olarak vâki 
mübaşereti neticesinde olmuştur. D. P. nin bu 
yanlış hareketini bu harekette bir gûna tesiri 
bulunmıyan adaya intikal ettirmek kanuni ola-
mıyacağı gibi hakkaniyet ile de kabili telif ol
maz. İlce seçim kurulu bu hareketin neticesini 
Hilmi Ayrancı lehine izale etmiştir. 

Bütün bunlardan mücerret bu yanlışlığın 
vukuunda ne kendisinin ne partisinin ve ne de 
adamlarının bir gûna dahli bulunmıyan ve 
kendisi de ne çizilenler ve ne de ilâve edilen
ler arasında olmıyan Tahsin öoşkan'm reyle
rinin muallel addedilmesi oy farkı prensibi, 
hakkaniyet esası ile bağdaşamaz, olduğu gibi 
seçmenlerin tesirsiz olarak kullanmış oldukları 
oyları hiçe saymıya da sebep olmaz. 

Afşar Köyü hâdisesi : 
Tahkikat evrakının 10 ncu sayfasından 

itibaren ifadeleri mazbut bulunan sandık ku
rulu başkan ve üyelerinin partiler müşahitle
rinin beyanlarına ve ilce seçim kurulu kararı
na göre oylar kanunun tarifatı dairesinde kul
lanılmış, tasnif doğru yapılmış ve tutanakta 
tasnif neticesine uygun olarak tanzim edilmiş
tir. Bundan sonra bir yakma hâdisesi olmuş-
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tür, Tahkikatın verdiği neticeye göre yakılan 
oy puslaları değil boş zarflardır. Şöyle ki : 
Koy Muhtarı Hasan Özer, Millet Partisinden 
Bekir Pekdemir, Muharrem Cihan ve Sandık 
Kurulu Başkanı Hüseyin Aytekin ve Ahmet 
Kıhçaslan yakılan şeyin boş zarflardan ibaret 
olduğunu oy puslalarmm yakılmamış bulundu
ğunu bildirmişlerdir. Yalnız biz Taşköprü'ye 
gittikten sonra ismi şikâyetçi tarafından bildi
rilen ve D. P. Afşar Köyü müşahidi olduğunu 
söyliyen Bayram Ergün zarfların değil oy 
puslalarmm yakılmış olduğunu söylemiştir, 
Bütün sandık kurulu üyelerinin beyanlarını, 
ilçe seçim kurulunun kararını bir tarafa atıp 
sıfatını ve isminin bildirilmiş olduğu zamanı 
da nazara almasak bile bir tek şahsın beyanını 
doğru kabul etmek hukuk ve mantık icabiyle 
kabili telif değildir. Kaldı ki, bu müşahit hâ
diseyi vukua geldiği vakit bir zabıtla da tes-
bit etmemiştir. 

Ayrıca ilçe seçim kurulu kararına göre 
bütün sandık kurulu üyelerinin ve müşahitle
rin birlikte getirmiş olduklarını mühürlü tor
banın tutanağa uygun şekilde oy puslaları 
çıkmıştır. Aleyhte şahadette bulunan şahıs ise 
oy puslalarmı vaktinden sonra bakiye evrakı 
torbaya koyup mühürlemiş ve torbaya yeniden 
oy puslaları konulması imkânı olmıyacak şe
kilde ve beraberce getirip ilce seçim kuruluna 
teslim etmiş olduklarını söylüyor. İfadesinin 
oy puslalarmm yakılmış olmasına ait kısmı 
ile bu kısmı birbirini yüzde yüz nakzetmekte
dir. Binaenaleyh oy puslalarmm yakıldığı 
kabul edildiği takdirde torbadan çıkan oy pus
lalarmı da ilçe seçim kurulunun koyduğunu 
kabul etmek zarureti vardır. Böyle bir ka
bule evvelâ akli bir sebep ve imkân yoktur. 
Sonra da elde en ufak bir delil ve emare mev
cut değildir. Torbadan heyetimiz tarafından 
çıkarılmış oy puslalarmm müeeddet oluşu ve 
ve dinlenilmiş birkaç seçmenin oyları katlıya-
rak atmış olduklarını söylemiş bulunmaları 
meselesine gelince .: Evet dinlenilmiş birkaç 
seçmen oy puslalarmı katlayıp zarfa koyduk
larını söylemişlerdir. Ancak bu sözün ne de
receye kadar hakikati ifade ettiği rey pusla
larmm katlanmış olarak atıldığının hakikaten 
akılda kalıp kalmıyacağı cayi teemmüldür. 
Bundan sarfınazar oy puslaları katlanıp atıl

mış olsa bile bu katlanmanın iz bırakacak ka
dar sıvazlanıp katlanmış olduğunu kabul et
mek imkânsızdır. Aradan geçen zaman zar
fında katlanmış olan bu puslalarm üstüste yı
ğılıp paket yapılmış olmaktan dolayı düzelmiş 
bulunacağı da bir hakikattir. Ayrıca dosyada 
bulunan oy puslaları müeeddet de değildirler. 

Görülüyorki, oy puslalarmm yakılmış ol
duğunu kabul için hukuki ve mantıki en nfak 
bir emare yoktur. Binaenaleyh oy puslaları ya-
kılmamıştır. 

Bir an için oy puslalarmm yakılmış ol
duğunu da kabul edelim. Seçim Kanunu oy 
puslalarınm muhafaza edileceğini derpiş et
miştir. Fakat yakılırsa ne olacaktır buna dair 
bir sarahat sevketmemiştir. Binaenaleyh bu 
noktada Seçim Kanununun 123 ncü maddesi
nin tesbit ettiği oy farkı prensibinin ışığı al
tında umumi hukuk ve hakkaniyet kaideleri
ne gitmek lâzımdır. Tutanak doğru tanzim 
edilmiş olduğuna ve yakılma oy farkı da hu
sule getirmemiş bulunduğuna göre kasta mak-
run olmıyan Tahsin Coşkan'in dahli bulun-
mıyan bu hâdiseden dolayı seçmenlerin rey
lerini hiçe saymak ve doğru yapılmış seçimi 
muallel addetmek mümkün değildir. 

Netice : 
Hâdiseler bu zaviyeden mütalâa edildiği, 

Aşağı ve Yukarı Şehirviran köylerinde Hilmi 
Ayrancı'ya rey verilmemiş olduğu halde ilce 
seçim kurulunun rey verilmiş gibi kabul edi
şi de sahih addedildiği takdirde dahi (65 935) 

oy Hilmi Ayrancı ve (66 127) oy Tahsin Cos-
kan almış ve neticede 192 oy farkla Tahsin 
Coşkan kazanmış oluyor. Aşağı ve Yukarı 
Viranşehir köyleri seçimleri de serdettiğimiz 
bütün esbaba rağmen muallel addedilse gene 
146 oy farkla Tahsin Coşkan kazanmış oluyor. 

Keyfiyetin bundan ibaret olduğu Tahsin 
Coşkan'in tutanağının onanması lâzımgeldiği 
kanaatindeyiz. 

Kars Kırşehir Ordu 
E. Oktay H. S. Erkut Z. M. Sezer 

İmzada bulunamadı 
Ordu Trabzon Trabzon 

H. Şarlan T. Koral H. Orhon 
Van Yozgad 

K. Özalp A. Doğan 
İmzada bulunamadı 
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