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1. — Gecen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 314 
1. — İlk tahsil üzerine bir yıllık mesle

kî tahsil görmüş olan köy ebelerinin, Me
murin Kanununun 2919 sayılı Kanunla 
değişen 64 ncü maddesi hükmüne göre 
kadrosuz stajyer olarak istihdam edilip 
edilemiyeceği hususunun yorumlanması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/195) 314 

2. — Vergi Usul Kanununun bâzı mad
deleri ile kanuna bağlı cetvelde değişik
lik yapılmasına ve bu kanuna bâzı mad
deler ve fıkralar eklenmesine dair kanun 
tasarısı (1/208) 314 

3. — Tunceli Milletvekili Hıdır Ay
dın'ir 2510 sayılı İskân Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren 5098 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
yasakiığı kaldırılan yerlerle idareten bo
şaltılmış bölgelerde köy tesisine dair ka
nun teklifi (2/249) 314:315 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısının geri verilmesine 

Sayfa 
dair Başbakanlık tezkeresi (1/193) 315 

• 5. — İstanbul Milletvekili Ahmet Ham-
di Başar'in, Milletçe Kalkınma Kanunu 
teklifinin geçici komisyonda görüşülmesi
ne dair Ekonomi Komisyonu raporu 
(5/34) 316:317 

4. — Görüşülen işler 317 
1. — Haziran - Kasım 1950 aylarına 

ait raporun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/158) 317 

2. — Aralık 1950 - Şubat 1951 ayları
na ait raporun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/167) 317 

3. — Edirne Milletvekili Rükneddin 
Nasuhioğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 
16 . IV . 1951 tarihli Haftalık Karar cet
velindeki 396 sayılı kararın Kamutayda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/146) 317:324 

4. — Refah Vapurunda ölen askerî şa
hısların şehit, dul ve yetimlerinin de şehit 
dul ve yetimi sayılması hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Büt
çe Komisyonları "raporları (1/161) 324 



5. — Sorular 324 
A - Sözlü sorular 've cevaplar 324 
1. — Çankırı Milletvekili Kâzım A-

rar 'm, yurdun muhtelif yerlerinde vukua-
gelen heyelanlara ve bu husus için büt
çeye konan tahsisata dair Başbakanlık
tan olan sorusuna Bayındırlık Bakanı 
Kemal Zeytino ğlu'nun sözlü cevabı 
(6/329) 324:328 

2. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'm, Birleşmiş Milletler Avrupa İkti
sadi Komisyonunun çalışmalarından mem
leketimiz için sağlanan faydalara, mez
kûr komisyonca yayınlanan eserlere ve 
iktisaden geri kalmış memleketlerin kal
kınması için ne gibi tedbirler alınması 
tavsiye olunduğuna dair Başbakanlıktan 
olan sorusuna Dışişleri Bakanı Fuad Köp
rülü'nün sözlü cevabı (6/344) 328:332 

3. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyaeıgiller'in, Millî Savunma 
ihtiyaçları için yapılacak istimlâkler hak
kındaki Kanuna göre yapılan istimlâkle- . 
rin sayısına ve bu sebepten açılan tezyidi 
bedel dâvalariyle neticelerine dair Millî 
Savunma Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/346) 332 

4. — Zonguldak Milletvekili Abdür-
rahman Boyaeıgiller'in, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığının yıllık geliri ile 
gideri miktarına, sandık mensupları için 
ev inşasının düşünülüp düşünülmediğine, 
Emekli Sandığı ile îşçi Sigortalarının tev
hidi hususundaki çalışmalara ve bu konu
da bir kanun tasarısının hazırlanıp hazır
lanmadığına dair Başbakanlıktan sözlü 
sorusu (6/347) 332 

5. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, Cemiyetler Kanunu bakımından 1950 
yılı içinde kaç cemiyet veya partinin tef
tiş ve murakabeye tâbi tutulduğuna, De
mokrat Partinin bu sene Adana'da yapı-

Sayfa 
lan kongrelerinin kanun hükümlerine uy
gun olarak yapılıp yapılmadığına, Cey* 
han Kızılay Kongresi ile seçilen idare 
heyetinin kanuni durumlarına ve yeni bir 
Cemiyetler Kanunu yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusuna İçiş
leri Bakanı Halil ;özyörük ve Adalet Ba
kanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü ce
vapları (6/348) 332:337 

6. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, Seyhan İlinde çeltik ekimine ve kesik 
sulamaya geniş ölçüde izin verilmesinin 
sebeplerine, Marshall yardımından alına
cağı bildirilen D. D. T. nin miktar ve tat
bikatına ve serbest bırakılan çeltik ekimi
nin Seyhan İli halkının sağlığı üzerinde 
yapacağı tesirlere dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/349) 337 

7. — Kastamonu Milletvekili Fahri 
Keçecioğlıı'nun, Kastamonu Verem Has
tanesinin kifayetsiz olan kadrosunun ik
mal edilmemesi sebebine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığından sözlü soru
su (6/351) 337 

8. — Aydın Milletvekili Şevki Hasır-
cı'nm, Devlet sulama kanallarından isti
fade edenlerin su ücretlerine yapılan zam 
hakkındaki sorusuna Bayındırlık Bakanı 
Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/352) 338:339 

9. — Erzurum Milletvekili Said Ba
şak'm, memlekette bedenen çalışan işçi
lerin sayısı ile kaçının İhtiyarlık Sigorta
sına dâhil bulunduğuna, bedenen çalışan
lardan gayrı bu sigortaya girmesi lâzım-
gelen ve dâhil olan ne kadar vatandaş 
bulunduğuna, İhtiyarlık Sigortasının be
denen çalışan işçi zümresini tatmin edip 
etmediğine ve bu sigortanın teknik plânı
nın yaptırılıp yaptırılmadığına dair Çalış
ma Bakanlığından sözlü sorusu (6/353) 339 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Açık bulunan Devlet Bakanlığına Manisa 
Milletvekili Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun tâ
yin edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
okundu. 

Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'nun, 
Meclis müzakerelerinde konuşan milletvekilleri
nin sözlerinin radyo ile neşri şekli hakkında ne 
düşünüldüğüne" dair sorusu, kendisi bu birle
şimde de hazır bulunmadığından düştü. 

Kayseri ve Eskişehir Tayyare fabrikalarına 
mütedavil sermaye verilmesi hakkındaki 3526 
sayılı kanunun kaldırılmasına, döner sermaye
ye ait mevcut paranın Hazinece gelir kaydolun-
masına dair kanun tasarısının reddi hakkında
ki Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi. 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger ve üç 
arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 21 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi, talep üzerine Bütçe Komisyonuna ve
rildi. 

Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaşması
nın 8 nci maddesi hükümlerinin Türkiye ile 
Fransa arasında tatbikini mümkün kılmak üze
re teati edilen mektupların onamnasma; 

Çekoslovakya'ya eski ve yeni tütün satışları 
hakkındaki protokolün onanmasına; 

Avrupalılararası Tediye Birliği Anlaşması 
hükümlerinin Türkiye ile Belçika arasında tat
bikini mümkün kılmak üzere imzalanan proto
kolün onanmasına; 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ve 
Vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 
2773 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesi
ne bir fıkra eklenmesine; 

Askerî Memurlar Kanununun 3128 sayılı 
Kanunla değişen 5 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine, . 

Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşme
sine ek Telgraf ve Telefon Tüzüklerini, Nihai 
Protokolü, karar ve dilekleri ihtiva eden vesi
kaların onanmasına dair kanunlar, kabul 
olundu, 

Urfa Milletvekili Feridun Ergin'in, 3460, 
4075 ve 4502 sayılı kanunlarda değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi, reddedildi. 

Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının 13 
ncü maddesinin değiştirilmesi için Belçika El
çiliği ile teati olunan mektupların onanması 
hakkındaki kanun tasarısının birinci görüşül
mesi bitirildi. 

22 . VI .1951 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Balıkesir Milletvekili 

S. Yırcalı 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tekil 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

S. Baran 

Sorular 

Sözlü sorular 
Erzurum Milletvekili Said Başak'm, ban

kalar tasarruf mevduatının Bankalar Kanunu
nun 28 nci maddesinde tesbit edilen nispetlere 
uygun olup olmadığına dair sözlü soru öner
gesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/358) 

Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Çukur
ova'da kadastro işlerinin bir an evvel düzene 
konmasına ve. Adana'nm Misis Bucağı Abidi-
oğlu köyünde yapılmakta olan kadastro işinin 
neden uzadığına ve bu köyde bir Jandarma 
Karakolunun ihdasına neden lüzum görüldü
ğüne dair sözlü soru önergesi Adalet, İçişleri, 
Tarım Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/364) 

İzmir Milletvekili Avni Başman'm, Bulga
ristan'dan gelen göçmenlerin bugünkü durum
larına, yerleştirilip bir an evvel müstahsil hale 
getirilmelerini temin için neler yapıldığına ve 
neler yapılmasının düşünülmekte olduğuna da
ir sözlü soru önergesi Başbakanlığa gönderil
miştir. (6/367) 

Konya Milletvekili Kemal Ataman'm, mem
leketimize ithal edilen traktörlerin tek tip ola
rak tesbit edilip edilmediğine, ehliyetli ellerle 

> kullanılmasını temin için bir kurs açılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine, ithalâtçıların ne 
şekilde yedek parça getirebileceklerine ve Zi
rai Donatıma ait olup muattal halde bulunan 
traktörlere dair sözlü soru önergesi Tarım 

— 311 — 



Bakanlığına gönderilmiştir. (6/368) 
Sivas Milletvekili Rifat Öçten'in, Hava 

Kuvvetleri Komutanlığmdaki üç yargıcın ahar 
mahallere tâyinleri sebebine dair sözlü soru 
önergesi Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (6/369) 

istanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in; 
İstanbul'da tramvaylara asılan vatandaşlara 
yapılan muameleye, yakalanan dilencilere tah
sis olunan ikametgâh ile Mevlânekapı'daki kim
sesizler yurdunun durumlarına dair sözlü soru 
önergesi içişleri, Millî Eğitim Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/370) 

Van Milletvekili izzet Akın'm, Van'ın As
kerlik şubesi bulunmıyan ilçelerinde bil teşkilâ
tın kurulması için ne düşünüldüğüne dair söz
lü soru önergesi Millî Savunma Bakanlığına 
gönderilmiştir (6/371) 

Van Milletvekili izzet Akm'ın, sulama teş
kilâtı olan yerlerde halktan alınmakta olan su
lama ücretlerinin miktarı ile buna ait tarifenin 
tatbik şekline ve 1950 yılı için Van'da tahak
kuk ettirilen sulama ücretlerine dair sözlü soru 
önergesi Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir (6/372) 

Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, 
istanbul limanının tevsii hususunda Salıpazarı 
ve Haydarpaşa'nın intihap edilmesinin hangi 
sebebe dayandığına, Salıpazarı ve Haydarpaşa 
limanlarının tevsii şekline ve muhammen inşaat 
ve tesisat bedellerine dair sözlü soru önergesi 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/373) 

Yazılı Sorular 
Ankara Milletvekili Muhlis Bayramoğlu'-

nun, 1951 yılı Bütçesine konulan ödenekle te
mini icabeden (2000) verem yatağı ve personeli 
için gerekli hazırlıkların yapılıp yapılmadığına 
ve hangi illerde açılacağının kararlaştırılıp ka-
rarlaştırılmadığma dair yazılı soru önergesi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/354) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Böya-
cıgiller'in, emekli oldukları halde Devlet hiz
metinde istihdam edilenlerin miktarına, mevcut 
tamimlere rağmen münhallere memur tâyin edil
diği hakkındaki söylentilere, memurların vazi
feye devamını ve rasyonel çalışmayı sağlıyacak 
ne gibi tedbirler alındığına daiı yazılı soru 

önergesi Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/355) 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali ihsan Sa
bisi'in, inönü şehitliğinde yapılan tören müna
sebetiyle Eskişehir Hava teşkilâtı namına söy
lenen sözlere dair yazılı soru önergesi Millî Sa
vunma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/356) 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali ihsan Sâ-
bis'in, Ordu Donatım Şubesi Müdürü Albay 
Abdürrahman Eren'in Erzincan'a nakli sebebi
ne ve halen istanbul'da muhtelif hizmetlerde 
on yıldan fazla kalmış subayların durumlarına 
dair yazılı soru önergesi Millî Savunma Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/357) 

Konya Milletvekili Murad Ali Ülgen'in, Âli 
Askerî Şûra hakkındaki yazılı soru önergesi 
Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/359) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
eıgiller'in, köylüye teknik ziraat usullerini öğ
retmek, gübre kullanmak, çeşitli mahsullerin 
ekiliş ve toplanışı ile hayvancılık ve bakımı hak
kında bilgi vermek üzere kurslar açılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru 
önergesi Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/360) *• 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, yurt içi ve yurt dışı mahsul piyasa 
ve fiyatlarının radyo ile köylüye duyurulması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru 
önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/361) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya
ca giller'in, yurt topraklarının tahlili için Mars-
hall yardımından neler sağlandığına, uzvi ve kim
yevi gübrelerin ne suretle temin ve tevzi edildi
ğine, Yüksek Ziraat Fakültesi çalışma ve araştır
maları neticelerinin köylüye aksettirilip ettirilme-
diğine, zirai istatistik üzerindeki çalışmalara ve 
zirai kalkınma plânının hazırlanıp hazırlanma
dığına dair yazılı soru önergesi Tarım. Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/362) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, köylerimizin elektriklendirilmesi için 
bir program hazırlanıp hazırlanmadığına ve bu 
husustaki çalışmalara dair yazılı soru önergesi 

• Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/363) 
Afyon Karahisar Milletvekili Ali ihsan Sâ-

bis'in, Çanakkale ve Gelibolu taraflarındaki 
müstahkem mahallerde bulunan tanksavar top-
lariyle diğer topların mevzileri hakkındaki ya-



zıh soru önergesi Millî Savunma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/365) 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, 
Ankara Devlet Demiryolları Hastanesinde ve
fat eden Hakki Altın'm, ölümü sebebine, usul-

Tasarılar 
1. — Bâzı Şuç ve Cezaların Affı hakkında

ki 5677 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı (1/205) 
(Millî Savunma ve Adalet komisyonlarına). 

2. —' Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı (1/206) (Maliye ve Bütçe komisyonları
na). 

3. — İstanbul Üniversitesi binalarının yapı
mı hakkındaki 4999 sayılı Kanunun birinci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/204) (Millî Eğitim ve Bayındırlık 
komisyonlarına). 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
israil Devleti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması 
hakkında kanun tasarısı (1/207) (Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonlarına). 

5. — Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri 
ile Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılma
sına ve bu Kanuna bâzı maddeler ve fıkralar 
eklennîesine dair;kanun tasarısı (1/208) (Mali
ye, Adalet ve Bütçe komisyonlarına). 

Teklifler 
6. — Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku 

ve beş arkadaşının, Arıcılık Kanunu teklifi 
(2/261) (Tarım, içişleri, Adalet ve Bütçe ko
misyonlarına) 

7. — Konya Milletvekili Himmet ölçmen'in, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hak
kında kanun teklifi (2/260) (Bayındırlık ve 
Adalet komsiyonlarma) 

Tezkere 
8. — İlk tahsil üzerine bir yıllık meslekî tah

sil görmüş olan köy ebelerinin, Memurin Kanu
nunun 2919 sayılı Kanunla değişen 64 ncü mad-

süz müdahale ile yapılan ameliyat neticesi hak
kında tahkikat yapılıp yapılmadığına dair 
yazılı soru önergesi Adalet, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Ulaştırma bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (6/366) 

desi hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak is
tihdam edilip edilemiyeceği hususunun yorum-
lanması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/195) 

önergeler 
9. — Ankara Milletvekili Hâmid Şevket In-

,ce'nin, 1' numaralı Geçici Dilekçe Komisyonu
nun Sabahattin Akyıldiz hakkındaki kararının 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/157) 
(1 numaralı Geçici Dilekçe Komisyonuna) 

10. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Dilekçe Komisyonunun 11 . VI . 1951 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 673 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/158) (Dilekçe Komisyonuna) 

Raporlar 
11. — Elâzığ Milletvekili Mehmet ŞevÜ Yaz

man'm, Dilekçe Komisyonunun 5 . I . 1951 tarih
li Haftalık Karar Cetvelindeki 222 sayılı Kura
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergeni ve 
Dilekçe ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyon
ları raporları (4/103) (Gündeme); 

12. — Ism'ailoğlu 1310 doğumlu Ahmet De-
mircioğlu'nun hükümlü oldû#u cezanın affı 
hakkında Adalet Komisyonu raporu (5/35) 
(Gündeme); 

13. — Millî Korunma Kanununa göre muhte
lif r Bakanlıklarda ihdas edilmiş olan hizmetlere 
ait kadrolarla yapılan değişiklik ve ilgaların 
onanması hakkında Başbakanlık tezkereleri ve 
Bütçe Komisyonu raporu (3/39, 46, 47, 48, 49, 
50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 181) 
(Gündeme); 

14. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahıaan 
Boyacıgiller'in, Türk Ceza Kanununun 303B sa
yılı Kanunla değişen 435 ve 436 neı maddeelri-
ne fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raparu (2/228). (Gündeme). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı. 

KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), Firuzan Tekil (İstanbul). 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1, — tik tahsil üzerine bir yıllık meslekî tah
sil görmüş olan köy ebelerinin, Memurin Kanu
nunun 2919 sayılı Kanunla değişen 64 ncü mad
desi hükmüne göre kadrosuz stajyer olarak is
tihdam edilip edilemiyeceği hususunun yorum
lanması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/195) 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geçmeden 
evvel; bugünkü (gelen kâğıtlar) arasında köy 
ebelerine ait bir yorum isteği var. 

Yorumu istenen kanun, evvelce bakanlıklar
la karşılıklı komisyonlardan birer üye alınmak 
suretiyle teşkil edilmiş bir geçici komisyonda 
tetkik edilmiştir. İçtüzük hükümlerine göre bu 
yorum isteğinin de, bakanlıklarla karşılıklı ko-
Miisyon'lardan birer üye alınmak suretiyle kuru
lacak geçici komisyona havalesini kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2.— Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri 
ile kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılma-
sına ve bu kanuna bâzı maddeler ve fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı (1/208) 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(E'skişehir) — Efendim, gelen kâğıtlar arasında 
bulunan bu tasarı Maliye, Adalet ve Bütçe ko
misyonlarına havale edilmiş bulunmaktadır. Ge
lir Vergisiyle yakından ilgisi bulunan bu kanun 
tasarısının alâkalı komisyonlarfdan alınacak be
şer üyeden mürekkep geçici bir •komisyonda mü
zakeresini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlar arasında bulu
nan bu kanun tasarısının Maliye, Adalet ve 
Bütçe komisyonlarından alınacak beşer üyeden 
teşekkül edecek geçici bir komisyonda tetkiki 

KAMUTAYA SUNUŞLARI 

teklifini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.... Kabul •edilmiştir. 

3. — Tunceli Milletvekili ilidir Aydm'ın, 
2510 sayılı İskân Kanununun bâzı maddelerini 
değiştiren 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve yasaklığı kaldırılan yer
lerle idareten boşaltılmış bölgelerde köy tesisine 
dair kanun teklifi (2/249) 

BAŞKAN — Hıdır Aydın buyurun. 
HIDIR AYDIN (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlar; 5098 sayılı Kanunun 12 nci madde
siyle tesbit edilen yasak bölgelerin Hükümeti
miz tarafından 1 . 7 . 1950 tarihinde yasaklığı 
kaldırılmıştır. 

Bu mmtakalarda ve bu mmtakalar civarın
da bulunan, idareten boşaltılmış mmtakalara 
vatandaşların yerleşmeleri ancak bir kanunla 
sağlanabilir. Buna dair bir teklifim vardır: 
teklif İçişleri Komisyonundadır. 

Malûmu âliniz bu vatandaşlar uzun yıllar 
mağduriyet ve sefalet içerisinde kalmışlardır. 
Hükümetimiz bir seneden beri bu bölgelerin 
arazilerini serbest bırakmıştır. Fakat iş bir 
kanun mevzuu olduğu ve kanun da çıkmadığı 
için, o civar halkı hâlâ yerlerine yerleşememiş-
lerclir. Eğer Meclisin tatilinden evvel bu ka
nun çıkmazsa bir sene daha beklemek zarure-
tindedirler. Bunların bu halinin Meclisimiz ve 
Partimiz için ne kadar elem verici olduğunu 
takdirinize bırakıyorum. 

Onun için teklifimin geçici bir komisyonda 
müstacelen konuşulması için bir karar ittühaz 
buyrulmasmı rica ediyorum. Takdir, Yüksek 
Heyetinizindir. 
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İÇİŞLERİ BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK 

(izmir) — Muhterem arkadaşlar, arkadaşımı
zın, 5098 sayılı Kanunun değiştirilmesine ve 
kanuna bâzı hükümler ilâvesine taallûk eden 
teklifi filvaki nazarı dikkate alınmaya değer 
bir mahiyettedir. Yalnız bu derdin tedavisi ve 
izalesi için Hükümet daha evvelce harekete geç
miş ve bir tasarı tanzim etmiştir. Bugün bakan
lıkların mütalâası soruluyor. Bakanlıkların her 
birine tasarıdan birer nüsha gönderdik ve mü
talâalarını sorduk. Oralardan gelecek cevap 
üzerine derhal tasarıyı Meclise takdim edece
ğiz. Binaenaleyh Geçici Komisyon teklifi şimdi 
kabul edilirse belki bizim kanun tasarımız su
nulmadan evvel arkadaşımızın teklifi tetkik ve 
intaç edilmiş olacaktır. 

Tasarımız çok etraflıdır. Bütün ihtimalâtı 
ve hakları nazarı itibara alarak ona göre tan
zim edilmiştir. Geçici Komisyon teşkilinin bi
zim tasarının gelmesine talikinin daha uygun 
olacağını takdirlerinize arzedijyorum. 

HIDIR AYDIN (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlar, benim de teklifim Hükümetin tekli
finin aynıdır. Yalnız 1 - 2 maddede ve bâzı 
fıkralarda fark vardır. Bu da, teklif komifsyon-
larda tetkik edilirken hükümet müesseseleri de 
bulunacağından tabiîdir k i ; orada, beyan ede
cekleri mütalâalara göre düzeltilir. Malûmu 
âlinizdir ki ; bundan birkaç ay evvel bir önerge 
vermiştim. Hükümet namına Sayın Rükneddin 
Bey, bu kanun için hazırlık yapılacağını, ve 
mahallî valileri toplayıp bunların mütalâaları
nın alınacağını kürsüden, ifade buyurmuşlardı. 
Bu bölgenin valileri toplanmış ve kanun tasa
rısı hazırlanmıştır. Çoktan beri bakanlıklarda 
dolaşmaktadır. Tunceli valisinden birkaç mek
tup aldım. Bu vatandaşların ıstıraplarına ne 
zaman son verilecektir, diyor. Dava açıyorlar 
reddediliyor. Çok müşkül vaziyette kaldık, 
mahkemeden karar almadıkça bunların hakla
rını almalarına imkân yoktur, diyor. Geçici 
Komisyon teşekkül etse bile Hükümetin tasarı
sının gelmesini beklemektense, bu teklifim de 
aynı mânayı ifade ettiği için, bunun, üzerinde 
karar vermenizi istirham ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle tesbit 

edilen yasak bölgelerin yasaklıgını Hükümetimiz 
Bakanlar Kurulu karariyle 1 . VII .1950 tarihin-
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de kaldırmış ve bu yerlere girmek serbest bıra
kılmıştı. Fakat yasaklığı kaldırılan yerlerle, bu 
yerlere civar idareten boşaltılmış mmtakalardu 
binlerce halkv derme çatma mağara kovuklarında 
arazisiz olarak intifa ile idare edilmektedirler. 
Mülkiyetleri tanınmak ve yerlerine yerleştirilme
leri ancak kanun çıkarılmakla mümkündür. U-
zun yıllardan beri sefalet içinde olan bu va
tandaşların acıklı hallerine son vermek, mahallî 
mahkemeleri ve Hükümeti müşkülâttan kurtar
mak için 3 - 4 maddelik kanun teklif edilmiştir. 

İçişleri Komisyonundadır. Bu kanunu tatil
den evvel çıkaramaz, bir kış daha bu insanları 
mevcut haliyle bırakırsak, Hükümetimiz ve Mec
lisimiz için de ne kadar elem verici olduğunu 
takdirinize bırakıyorum. Bu itibarla İçişleri, 
Adalet, Tarım, Maliye ve Bütçe komisyonların
dan mürekkep bir geçici komisyon teşkili ile ka
nunun müstaceliyetle görüşülmesine karar veril
mesini saygılarımla arzederim. 

Tunceli Milletvekili 
Hıdır Aydm 

BAŞKAN — Arkadaşlar, takriri dinlediniz, 
arkadaşımız Hıdır Aydm kendisinin kanım tekli
finin İçişleri, Adalet, Tarım, Maliye ve Bütçe 
komisyonlarından seçilecek üyelerden mürekkep 
geçici bir komisyonda tetkikini teklif etmektedir. 
Geçici .komisyon teşkilini kabul buyuranlar.. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üye adedi tesbit edilmemiştir, üçer üye ola
rak teklif ediyoruz, üçer üyeden teşkilini kabul 
edenler.. Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

4. — Tekel'Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısinın geri verilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi (1/193) 

71/1416 
6/2034 20. V I . 1951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
5 . X I I . 1949 tarihli ve 6/4251 sayılı yazımız

la sunulmuş olan Tekel Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısının geri gönderilmesine müsa
ade Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
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5. — İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdı Ba

şar'in, Milletçe Kalkınma Kanunu teklifinin ge
çici komisyonda görüşülmesine dair Ekonomi Ko
misyonu raporu (5/34) 

Ankara, 20 . VI . ,195,1 
Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar '-
in, milletçe kalkınma kanunu teklifinin ka» 
misyonumuzda 15 . VI . 1951 tarihinde yapılan 
ilk görüşmesinde teklif sahibinin izahatı din
lendikten Sonra usuİ hakkında söz alan Kanya 
Milletvekili Saffet Gürol ile Sinob Milletvekili 
Nuri Sertoğlu teklifin Devlet teşkilâtında bü
yük ve eSasli bir değişiklik yapmaya matuf 
çok şümullü prensipleri ihtiva ettiği cihetle 
Meclisin birçok komisyonlarından geçirilmesi 
ve esaslı ve uzun bir tetkika tâbi tutulması ica* 
bedeceğini ileri sürerek birer" takrir vermiş
ler ve bu teklifin Meclis çalışmaları ve bakan
lıklara mütenazır komisyonlardan seçilecek 
üyelerle kurulacak geçici komisyona havalesini 
istemişlerdir. 

Komisyonumuz da bu teklifi uygun görerek 
Meclis çalışmaiariyle ilgili Anayasa ve Sayış
tay komisyonlariyle bakanlıklara mütenazır 
komisyonlardan ve Bütçe Komisyonundan üçer 
üye seçilmek suretiyle kur alacak geçici bir 
komisyona havalesini ittifakla kabul etmiş bu
lunduğundan, gereğinin yapılması için teklif 
görüşmesiz olarak Sayın Başkanlığa sunuldu. 
Ekonomi Komisyonu Başkanı Sözcü 

Manisa Erzurum 
Semi Ergin Emrullah Nutku 
Kâtip 

Zonguldak , Ankara 
Cemal Kıpçak Fuad Seyhun 

Antalya Bolu 
İbrahim Subaşı Kâmil Kozak 

Edirne Gümüşane 
Arif Altmalmaz Hâlis Tokdemir 

Kocaeli Konya 
Mehmet Yılmaz Kemal Ataman 

Konya Muğla 
Saffet Gürol Cemal Hünal 

Sinop Trabzon Urfa 
Nuri Sertoğiu Cahid Zamangil Ömer Cevheri 

BAŞKAN — Raporu oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Anlaşılma-
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i di efendim, tekrar reye arzediyorum: Raporu 

kabul edenler... Kabul etmiy enler... Yine anla
şılmadı efendim sayacağız, (izah ediniz sesleri) 

BAŞKAN —• Beki izah edeyim: Ahmet Ham
di Başar arkadaşımızın milletçe kalkınma ka
nun teklifinin Ekonomi Komisyonunda değil, 
geçici bir komisyonda tetkiki teklif edilmek
tedir. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Bundan evvel iki geçici komisyon teşkil edil
di, şimdi bir daha teklif edilmektedir. Esasen 
her komisyonda ekseriyet zor bulunuyor, üye
ler bu geçici komisyonlara dağıldığı zaman 
asli komisyonlarda kimse kalmıyor. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Muhte
rem arkadaşlar, sayın arkadaşımız Ahmet Ham
di Başar'm, (Milletçe Kalkınma Dâvası) adını 
taşıyan ve bunu kanunlaştırmak maksadiyle ta
sarı haline getirilmiş bulunan eseri tetkik bu
yurmuş arkadaşlar görmüşlerdir ki bus eserle 
Devletin bünyesi tamamiyle bambaşka bir şekle 
gelmektedir. Devletin bünyesinin bambaşka bir 
hale gelmesiyle, bütün bîr Devlet teşkilâtını 
kastettiğimi açıklamak isterim. Şu durum kar
şısında, ki mahkemeler de buna dâhildir, bu me
selenin, her şeyden evvel, bir Anayasa meselesi 
olduğunda bendeniz şahsan kaniim. Devlet teş
kilâtı. bugünkü, haliyle mi kalacaktır, mahkeme
ler bugünkü durumda mı olacaktır, yoksa Ah
met Hamdı. Başar arkadaşımızın tasavvur bu
yurdukları. gibi bambaşka bir şekil mi alacak
tır? Bunun evvelâ Anayasa Komisyonuna ve 
ondan sonra Geçici Komisyona havale edilmesi 
gerekir. Bu itibarla Anayasa Komisyonuna ha
valesini daha uygun görür ve bunu arz ve tek
lif ederim. 

(Yazılı teklifiniz var mı, sesleri) Şimdi tak
dim edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim; bir defa geçici ko- . 
misyon kurulsun mu kurulmasın mı bunu halle
delim. Anayasa Komisyonuna gitmesini de bilâ-
hara reyinze arzedeceğim. (Evvelâ Mahmut 
Güçbilmez'in teklifi reye konsun sesleri) 

.Pekâlâ; evvelâ Hamdi Başar'm teklifinin 
Anayasa Komisyonunda tetkikma mütedair tek
lifi reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Teklifin Anayasa Komisyonuna havale
si büyük bir ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Şimdi bir önerge var, onu okuyoruz: 



B : 93 22.6 
Yüksek Başkanlığa * 

Gündemde 9 sözlü soru mevcuttur. Uzun 
müddetten beri çıkarılması beklenen ve gün
demde bulunan kanun teklif ve tasarılarının 
önce görüşülmesi hususunun reye konmasını ri
ca ederiz. 

Rize Milletvekili Siird Milletvekili 
İzzet Akçal Mehmet Daim Süalp 
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BAŞKAN — İçtüzük hükümlerine göre, ka

nun teklif ve tasarılarının, kararınızla, daha 
evvel görüşülmesi kabul edilebilir. Binaenaleyh 
sorulardan evvel kanun teklif ve tasarılarının 
görüşülmesini teklif eden bu önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

4. —GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. -— Haziran - Kasım 1950 aylarına ait ra
porun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ve Sayıştay Komisyonca, raporu (3/158) 

BAŞKAN — Usulen bunların müzakeresi
nin dağıtıldıktan bir hafta sonraya bırakılması 
usulden olduğu için gelecek haftaya bırakılmıştır. 

2. — Aralık 1950 - Şubat 1951 aylarına ait 
raporun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/167) 

BAŞKAN 
mıştır. 

Bu da bir hafta sonraya bırakıl-

3. — Edirne Milletvekili Rükneddin Nasuhi-
oğlu'mın, Dilekçe Komisyonunun 16 . IV . 1951 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 396 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si ve Bilekçe Komisyonu raporu (4/146) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Efendim, rapor hakkında söz 
stiyen var mı? 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HÎOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar; 1950 senesi
nin 12 nci ayında verilen bu karar üzerine ben
deniz müddeti kanuniyesi içinde ve Edirne Mil
letvekili sıfatiyle yaptığım itiraz, şümul ve ma
hiyeti itibariyle bir kere de Yüksek Kamutayda 
müzakeresini temin etmek maksadına müstenittir. 
Dilekçe Komisyonunun kararında mevzuubahis 
'olan hususatm heyeti umumiyesi şüphesizdir ki, 
kıymetlidir. Esasen Dilekçe Komisyonunun maz
batasının 5 nci maddesinde bu eihet izah edilmiş
tir. İşin esaslı bir surette müzakeresi lâzımdır. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK 
(İzmir) — Muhterem arkadaşlar, bu mesele ha

fi] 205 sayılı basmayazı tutanağın sonUnda-
dır. 

kikaten anlaşılmaz bir şekle girdi. Adalet Ba
kanlığında, müteşekkil Ayırma Komisyonu bun
dan iki sene mukaddem heyeti umumiye halinde 
toplanarak bu mesele hakkında tetkîkat yapmış 
ve neticede bu zevatın 70 liradan yukarıya çık
malarına imkân olmadığı için 4598 sayılı kanun 
hükmüne göre iki üst derece maaşı alması icabet-
tiği ve bunun için de diğer memurlar gibi 3 se
nelik bir müddete tâbi olması esasını kabul etmiş
ti. 

Zaman zaman her birisinin vâki olan itiraz
ları üzerine yeniden karar mevzuu haline gelmiş 
olan bu mesele, nihayet Dilekçe Komisyonuna ve
rilmiş olan bir dilekçe ile orada bahis konusu ol
du. Bendeniz Adalet Bakanlığı vazifesini ifa 
ederken bu mesele hakkında Dilekçe Komisyonu 
mesaisine iştirak ederek gereken izahatı arzetmiş-
tim. 

Meselenin ruhu şuradadır: Yeni Hâkimler 
Kanunu mucibince hâkim olabilmek için behe-
mahal Hukuk Fakültesinden mezun bulunmuş 
olmak şarttır. Bunun haricinde siyas'al bilgiler 
okulundan mezun olanlar muadelet imtihanı 
vermek şartiyle bu sıfat ve salâhiyeti iktisap 
edebilirler. 

Şimdi 1934 senesinde yürürlüğe girmiş olan 
Hâkimler Kanunu mucibince Hukuk Mektebin
den mezun olmıyan ve ilk tahkikat hâkimliğin
de yani sorgu hâkimliğinde bulunan kimseler 
ancak imtihan vermek kayıt ve şartiyle sorgu 
hâkimliği sıfat ve salâhiyetini iktisap edebilir
ler. İmtihandan evvelki durumları, sorgu hâki
mi vekilidir. 

Ve yine Hâkimler Kanunu mucibince 35 li
radan başlıyan hâkimlik dereceleri ancak 70 
liraya kadar yükselebilir. 70 liradan yukarıya 
yükselmelerine kanun mânidir. 

Bir sorgu hâkimi tasavvur buyurun; imti
hanını vermiş ve 35 veya 40 lira maaş almakta-
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dır. Hâkimlik dereceleri itibariyle 70 liraya ka
dar yükselmiştir. 70 liraya kadar yükselmekte 
diğer hâkimlerle bunlar arasında bir fark yok
tur. Çünkü yine Hâkimler Kanunu gereğince 
hâkimler, gerek tahkikat hâkimleri gerek.hü
küm hâkimi olsun aynı statüye, aynı ahkâma 
tâbidir. Fakat kanunun sureti mahsusada koy
duğu hükümlere göre bunların 70 liradan yu
karıya yükselmelerine imkân yoktur. 

Şimdi 70 liraya gelmiş olan bir sorgu hâki
mi üst derece olan 80 lirayı Hâkimler Kamımı 
gereğince almaya hiçbir zaman hak kazanamaz, 
böyle bir hakkı yoktur. 80 lira maaşı yalnız 
4598 sayılı Kanunun hükmüne göre alabilir, ki 
o kanun Hâkimler Kanunu değil, ancak memur
ların terfihini istihdaf eden bir kanundur. Bu 
kanunun bütün memurlar hakkında tatbik edil
mesi itibariyle Hâkimler Kanununun hususiye
tine dayanan iki senelik terfiden başka, alelû-
mum memurlar hakkında tatbik edildiği veçhi
le üç senelik bir terfi müddetine tâbidir. 

Bir memur alelıtlak 4598 sayılı Kanunla, ya
ni kadrosunun olmaması, üst derecede münhal 
bulunmamasından dolayı üç sene bekler ve ter-
fie hak kazandığı halde terfi edemezse yine 
4598 sayılı Kanun hükümlerine göre âmirinin 
verdiği not ve sicillerine nazaran kendisine bir 
üst derece verilir. 

Şimdi, hâkimler ise bundan tamamen ayrı 
bir statüye tabidirler. Bunlar iki senede bir ter
fi ederler, tki senelik terfii kazanabilmek için 
bir hâkimin usulen teşekkül etmiş bulunan 
ayırma komisyonları tarafından hakkında tet-
kikat yapılır, karar verilir. Bundan sonradır 
ki aneak terfie hak kazanmış olabilir. Eskiden 
yani 4598 sayılı Kanun mevcut olmadığı bir za
manda hâkimlerin terfii ancak münhallere tâ-
biydi, diğer memurlar gibi. Ayırma Komisyonu
nun tetkikatı neticesinde yükselmesine karar 
verilmiş olan bir hâkim münhal olduğu zaman 
sırasında kendine vâki teklifi kabul ederse yük
selebilir, aksi halde kabul etmediği takdirde 
defterin altına geçer. Şimdi yetmiş liraya gel
miş olan bir sorgu hâkimi ki evvelcede arzetti-
ğim gibi 80 lirayı almasına Hâkimler Kanunu 
mânidir ve ona o haddi koymuştur. 70 liraya 
kadar terfi eder, 70 liradan yukarı çıkamaz di
ye kanunun hükmü sarihi vardır. 80 liraya mek-
tepsiz bir sorgu hâkiminin terfi edebilmesi ka
nunen imkânsız bulunduğuna, memnu olduğuna 

6.195İ O : 1 
I göre 80 lirayı mektepsiz bir sorgu hâkiminin 

alabilmesi ancak 4598 sayılı Kanunla mütalâa 
edilebilir. O kanun ise Hâkimler Kanunu değil, 
diğer bütün memurlar hakkında tatbik edil
mekte olan terfih esasına müstenid bir kanun
dur. 

Binaenaleyh, 70 lirada bulunan mektepsiz 
bir sorgu hâkiminin 80 lira alabilmesi Hâkimler 
Kanunu mucibince değil, ancak terfie daya
nan 4598 sayılı Kanun hükümleri gereğince 
mümkün olabileceğine göre bunu diğer hâkim
ler gibi iki senelik terfi müddetine tâbi tutarak 
80 liraya çıkaracağı zamanda da keenne 80 li
raya çıkmşı bir hâkimmiş gibi iki senelik terfi 
müddetine tâbi tutarak bu suretle ayırma ko
misyonuna sevketmeye kanun hükümleri müsait 
değildir. Hâkimler Kanunu bunu menediyor. 

4598 sayılı Kanun muvakkat bir kanundur. 
Terfie müstenittir. Yarın bu kanun kalkabilir. 
Esaslı bir kanun değildir. Hâkimler Kanunu; 
aslolan ve bütün hâkimler hakkında tatbik edi
len kanundur. Bu kanun had tâyin etmiştir. 70 
liraya kadardır. Seksene çıkmasına maddeten 
imkân yoktur. Şu halde terfie müstenit vâki 
olacak yükselmede seksen lirayı almak içindir. 
Hakikaten terfie müstahak bir hâkimmiş gibi 
iki senelik bir terfi müddetine tâbi tutulması 
kanunun katî ve müspet hükümlerine münafi-
dir. Meselenin ruhu burada kendisini göster
mektedir. Yani 80 liraya yükselmekle Hâkimlik 
derecesi mi yükseliyor, yoksa mücerret bir ter
fi esasına müstenit mi oluyor? Eğer hâkimlik 
derecesi yükseliyorsa 80 ve 90 lira aylıklı hâ
kimlik derecesine de geçirilmesi icabeder. Hal
buki geçemez ve geçmesine imkân yoktur. 90 li
ralık hâkimlik ikinci sınıf hâkimliğin münteha-
sıdır. Ve temyiz haricinde mevcut teşkilâtın en 
yüksek derecesidir. Mektepsiz bir sorgu hâki-

) minin ise bu dereceye çıkmasına kanunen im
kân yoktur. Binaenaleyh bu noktayı arzediyo-
rum. Yani işin ince noktası yalnız burada ken
dini göstermektedir. Ama, 

Takdir yüksek heyetinizindir. (Alkışlar). 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlar; dilekçiler; meslek mektebinden me
zun sorgu yargıçlariyle, icra hâkimleridir. İçişleri 

Bakanı, biraz evvelki izahatlarında buyurdular ki, 
meslek mektebinden mezun olanlara kanunca tes-
bit edilmiş âzami maaş 70 liradır. Bu itibarla 

I bunların yetmiş liradan yukarı derecelere çıkma-
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larma imkân yoktur. Ancak 4598 sayılı Kanunun I 
4 ncü maddesine istinaden, diğer memurlara ta
nınan haklar gibi, bunlara da üç senede bir terfi 
etmek kaydiyle bir üst derece ile terfihlerine im
kân sağlanacaktır, dediler. 

Muhterem arkadaşlarım; dilekçilerin iddiası 
şudur: Biz hâkim miyiz, değil miyiz?. Evvelâ bu 
nokta tesbit edilsin sonra eğer, hâkim isek, hâ
kimliğin zeval halleri mevcut mudur, değil mi
dir?. Biz bunların durumunu tetkik ettiğimiz za
man görüyoruz ki; 70 lira asli maaşa yükselinceye 
kadar bunlara Hâkimler Kanunu tatbik ediliyor 
ve iki senede bir terfi ediyorlar. 70 lira asli ma
aşa gelince birdenbire Hâkimler Kanununun şü
mulü dışına çıkaı-Jıyorlar ve 4598 sayılı Kanu
nun hükümlerine ithal ediliyorlar. Bunun sebebi 
nedir?. Bunlar 70 lira asli maaşa kadar hâkim 
idiler de ondan sonrası için hâkim değiller midir?. 
Sonra : Âzami maaşı 70 İradır, binaenaleyh yük-
selemez, buyurdular. Halbuki sulh hukuk hâkim
lerinin âzami maaşları 70 liradır, asliye hukuk 
hâkimlerinin âzami maaşı 100 liradır, böyle olma
sına rağmen 80, 90, 100 lira asli maaş alan sulh 
hukuk yargıcı ve 125 lira maaş alan asliye hukuk 
ve asliye ceza yargıçları mevcuttur. Bunlara bu 
üst dereceler verildiği zaman 4598 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesi değil de, hâkimlere müteda
ir olan maddesi tatbik edilmektedir. O kanunun 
bir maddesi diyor ki; (Hususi kanunlarda yazılı 
hükümler nazara alınır). Yani son maaşa gelmiş 
bir hâkim, eğer kadro müsait değilse, bir üst 
dereee verilmesi lâzımgeliyorsa, iki sene hizmet 
ve ehliyeti mevcut olanlara üst derece veriliyor. 
Bunlar iddia ediyorlar, mademki 70 liraya yük-
seliyoruz, üst dereceden istifade etmek suretiyle 
daha yukarıki maaşlara yükselebiliriz. O halde 
bu üst derece verildiği zaman lalettayin memur
lar gibi üç senede değil de iki senelik müddet 
tatbik edilsin diyorlar. 70 lira asli maaşa kadar 
yükselen bu vatandaşların hâkimlik sıfatları or
tada dururken onları başka bir kanuna ithal et
mek adalete uymamaktadır. Bu itibarla çok isa
betli olan Dilekçe Komisyonu raporunun kabulü
nü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Mahmut Oüçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlar; huzurunuzdaki bu mevzuda, 
eski Adalet Bakanı ve şimdiki içişleri Bakanı
mız sayın üstadımız Halil özyörük Beyefendi
den ayrılacağız. | 

1951 O : 1 
Muhterem üstad noktai nazarlarını münha

sıran Hâkimler Kanunundaki mahsus maddeye 
istinat ettirdiler. Halbuki, komisyonun rapo
runda etraflıca arz ve izah edildiği üzere, hâdi
se sadece Hâkimler Kanununun malûm madde
siyle mütalâa edilecek mevzu olmaktan çıkmış 
bir diğer kanunla Hâkimler Kanununun tadili
ne dair olan mucip sebepler lâyihasında ve ay
rıca alâkalı bâzı kurumlar kararlarında besle
yici mesnetlere sahip bulunmuştur. Ben onları 
tafsilden sarfı nazarla hâdiseyi şöylece ve kısa
ca arzedeceğim: 

Arkadaşlar, hak istiyen yargıçlar vaktiyle 
sorgu yargıç yardımcısı vaziyetinde idiler. Bun
lar o zaman Hukuk Fakültesinde profesörlerin 
huzurunda bir imtihandan geçirildiler. Bu im
tihanlarda muvaffak olanlar sorgu yargıcı un
vanını aldılar, imtihanlarda muvaffak olamıyan-
lar tasfiye edildiler, alâkaları kesildi. Binaen
aleyh bu zevatın ehliyet meselesi bu imtihanlar
da hallü fasledilmiş oldu. işin bundan sonraki 
safahatında bunlar tam bir yargıç salâhiyetiy-
le sorgu yargıçlığını yapadurdular. 

Sorgu Yargıçlığı, bizim bugünkü Usul Ka
nunlarımızın koyduğu sisteme göre, ehemmiyet
siz bir vazife değildir. Ağır cezalık bir suçta 
idam edilecek bir vatandaşın tahkikatını sorgu 
yargıcı yapar ve topladığı deliller, ağır ceza 
mahkemelerini tatmin ettiği takdirde üzerinde 
uzun boylu durulmaz, idam kararı verilir ve o 
karar Yüksek Meclisçe de onandığı takdirde 
vatandaş üç ayaklı idam sehpasında sallandırı
lır. Binaenaleyh sorgu hâkimi deyince şöyle 
böyle yetkisi ve salâhiyeti itibariyle tâli dere-
cedo telâkki edilecek bir uzuv değildir. Vatan
daşın hayatında müesseriyeti bakımından mü
him bir vazifenin sahibidir. Kaldı ki, bu işte 
mühim olan diğer nokta gene ehliyet aranması
dır. Ayırma encümenleri bu hâkimlerin mesa
isini tetkik edecek ve üst dereceye ayırmaya lâ
yık görürse o takdirde ayıracaktır. Eğer bu ar
kadaşların dedikleri kabul edilmezse Devlet me
muriyet sisteminde de zaten bir tenakuza gidile
cektir. Nitekim diğer memurlar için tahsil me
selesi mevcut mevzuat muvacehesinde bunlar 
için düşünüldüğü gibi düşünülmemekte, bunla
rın aleyhinde düşünülüp diğerlerinin lehinde 
düşünülmesi bir ikilik vücuda geldiğini ortaya 
koymaktadır. Kaldıki bunların içerisinde Tem
yiz Mahkemesi âzalığma hattâ reisliğine kadar 
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yükselmiş insanlar vardır, mektepsiz dediğimiz 
insanlar içinde çok kıymetli, ehliyetli hâkimler 
vardır. Artık ehliyete kıymet verelim arkadaş
lar. Kabulünü istiyorum. (Alkışlar) 

ÎZZET AKÇAL (Rfce) — Muhterem arka
daşlar, 

1. Dilekçe Komisyonu kararının kanuna uy
gun olup olmadığını ve bu kararın ihtiva et
mekte bulunduğu mucip sebepleri hakikaten çü
rütmek mümkün bulunup bulunmadığını tâyin 
için üzerinde durulması ve cevaplandırılması 
icabeden iki sual vardır: 

A) Dilekçiler hâkimlik sıfatını haiz midir, 
değil midir? 

B) Hâkimlik sıfatını haiz bulunan bir kim
senin üzerinden bu sıfat ne zaman zail olur? 

A) Hiç tereddüt etmeden söyliyebiliriz ki, 
dilekçiler hâkim sıfatını haizdir. Çünkü: 

1. Sorgu hâkimliği, icra hâkimliği, icra yar
dımcı hâkimliği gibi vazifeıer Hâkimer Kanu
nuna ekli bir numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

2. Bu vazifelere kimlerin, ne gibi usul ve 
şartlara göre tâyin olunacağı ve kezalik ne su
retle terfi edebileceği Hâkimler Kanununda 
açıkça ve istisnasız olarak tesbit edilmiştir. 

3. Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline mütaallik bulunan 5457 numaralı Ka
nunun müzakeresi sonunda Adalet Komisyonun
ca ihzar edilen esbabı mueibede meslek mekte
binden mezun sorgu yargıçları ile icra hâkim ve 
yardımcı yargıçlarının gördükleri vazife bir ka
za işi olduğu ve bu sebeple de terfilerinde 
Ayırma Meclisi tetkikatma tâbi tutulmaları lâ-
zımgeldiği tebarüz ettirilmiş ve bu esbabı m'1 

mucibe ile sevkolunan tasarı aynı 'esbabı mu-
cibeye istinaden kanuniyet kesbetmiştir. 

4. Yine bu durumda olan kimselerin cezai 
veya inzibati takip dolayısiyle Hâkimler Ka
nunu hükmüne tâbi bulundukları Dilekçe Ko
misyonu huzurunda Adalet Bakanı tarafından 
kanun ve tatbikatına uygun olarak beyan edil
miş ve bu cihet Dilekçe Komisyonu kararının 
7 numaralı bendinde açıkça gösterilmiştir. 

5. Yine bu vaziyette bulunan sorgu hâkim
leri 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 63 neü maddesi mucibince buludukları ma
halde kıdemleri itibariyle yüksek dereceli yar
gıç sıfatiyle seçim kurulu başkanlığını fiilen ifa 
etmiş ve bizzat Adalet Bakanlığınca bu İşe se
çilmiş bulunmaktadırlar. 

6.1951 0 : 1 
Bütün bunlar göstermektedir ki, dilekçiler 

ve onlarla aynı durumda bulunanlar hâkimlik 
sıfatını haiz kimselerdir. 

* Bu suretle sualin birinci kısmını müdellelen 
cevaplandırmış bulunuyoruz. Şimdi ikinci kısma 
geçelim: 

Bu sıfat ne zaman zail olur? 
Hiç şüphe yok ki, bu sıfatın zevali ancak 

fiilî ve hunkuki sebeplerle mümkündür. Meselâ; 
1. istifa, 
2. Tekaütlük, 
3. Adalet meslekinden ayrılarak tamamen 

Memurin Kanunu statüsüne tâbi olmayı icabet-
tireoek başka bir vazifeye nakil, 

4. Hâkimlikten iskat gibi sebeplerle hâ
kimlik sıfatı zeval bulmuş olur. Görülüyor ki 
dilekçiler hem hâkimdir ve hem de bu sıfat
larını zıyaa uğratacak bir duruma mâruz kal
mış değildirler. 

Şuhalde niçin Hâkimler Kanununa tevfikan 
Ayırma Meclisi tetkikatma tâbi olarak 4598 
sayılı Kanun hükmünden istifade ettirilmesin
ler? Mevcut mevzuat karşısında böyle bir mu
ameleye cevaz verilebilir mi? Asla. Çünkü : 
Anayasanın 56 ncı maddesi «Yargıçların aylık 

1 * ve ödenekleri özel bir kanunla gösterilir.» de-
: mek suretiyle hâkimlerin tahsil menşeleri ba

kımından hiçbir suretle tecezzi kabul etmiyen 
bir statüye tâbi tutmuştur. 

Burada cevaplandırılması lâzımgelen bir 
cihet vardır; karara muteriz olanlar diyorlar 
ki, hâkimler kanununa göre yetmiş liradan 
yukarı sorgu hâkimliği ve icra yardımcı hâ
kimliği bulunmadığına göre bu dereceden yu
karı olan terfilerde Hâkimler Kanunu hükmü
ne tâbi tutulamaz. Bu iddianın muterizlerine 
şöyle de cevap verilebilir, yetmiş liradan yu
karı sulh hâkimliği, doksan liradan yukarı 
asliye ve ağır ceza hâkimliği, yüz liradan yu
karı yargıtay üyeliği,, nihayet yüz elli liradan 
yukarı hiçbir devlet memuriyeti olmadığı halde 
halen doksan lira alan sulh hâkimleri, yüz yir
mi beş lira alan asliye ve ağır ceza hâkimleri, 
yüz elli lira alan yargıtay üyeleri vardır ve 
bunlar hâkimler kanununa tevfikan bulunduk
ları derecenin son kadrosunda 4598 sayılı Ka
nuna göre iki üst derece almış kimselerdir, 
bu maaş yükseltmeleri de ilgili kanuna tevfikan 

I Adalet Bakanının mucibi ile yapılmıştır. 
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En azı meslekte 20 küsur seneden beri fera

gatle çalışmakta olan ve adedleri 20 kadar bu
lunan bu . yargıçlara hâkimliğin diğer sınıfla
rında ilerleme imkânlarını araştırması lâzım-
gelen Adalet Bakanlığının bilâkis müktesep 
ve kanuni haklarına rağmen onları mağdur 
etmiye çalışmasını şahsan yerinde bulmamak
tayım. 

Bunların 4598 sayılı Kanunla tanınmış bu
lunan iki üst dereceye terfiinin Hâkimler Ka
nununa göre ayırma meclisi tetkikatma isti
naden yapılması zerre kadar iştibahı icâp et-
tirmiyecek açık bir keyfiyettir ve bu sebeple 
Dilekçe Komisyonun ittihaz ettiği karar kanu
na tamamen uygundur. Tasvip buyurulmasını 
şahsan rica ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Sözcüsü 

Emin Kalafat, buyurun efendim. 
BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ EMÎN KALAFAT 

(Çanakkale) — Efendim, şu ana kadar devam 
eden konuşmalardan da anlaşılmış olduğu üze
re, mesele 4598 numaralı Kanunla Hâkimler 
Kanununun terfie ait hükümlerinin tatbik şe
killerinden doğan bir ihtilâftan ibarettir. Ko
nuşmalardan da anlaşıldığı üzere, mesele büt
çe ile alâkadardır. Meselenin Bütçe Komisyo
nuna havalesini teklif ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Raif Aabar. 
Eaif Bey, esas hakkında mı, bu teklif hak

kında mı konuşacaksınız? Evvelâ Bütçe Komis
yonuna gidip gitmemesi hakkında cevap verin 
de kabul edilmezse esas hakkında söylersiniz. 

DİLEKÇE Ko. SÖZCÜSÜ RAÎF AYBAR 
(Bursa) — Efendim, Bütçe Komisyonu Sözcüsü
nün; Dilekçe Komisyonunun çok esaslı, müdellel 
ve mufassal olan raporunda ileri sürülen mev
zuun bütçeye taallûku dolayısiyle Bütçe Komis
yonuna havalesine dair vâki teklifi üzerinde he
men söz almam zaruri oldu. 

Bütçe Encümeni Sözcüsü arkadaşımız bu 
mevzuun Bütçe Komisyonuna aktarılmasını, ora
da da bir tetkiktan geçirilmesini teklif ederken, 
bir kanunun filân maddesinin veya falan mad
desinin diğer bir kanunun filân maddesi
nin yerine tatbik edilmesi dolayısiyle keyfi
yetin bir tediyeyi mucip olacağı, tediyenin de 
bütçe ile ilgili bulunduğu, bu itibarla Bütçe Ko^ 

^misyonundan geçmesi lâzımgeldiği esbabı muci-
besini ileri sürerek raporu komisyona istediler. 

. 1951 O : 1 
Şimdi arkadaşlarım, burada zahirî ve kâzip 

bir bakışla bu mütalâa doğru gibi görünür. Ama, 
bize göre doğru değildir. Eğer hâkimler kanunu 
ayırma meclislerinin kararlarının Danıştayda 
rüyetine müsaade eden bir yolu açık bırakmış 
olsaydı, bugün Dilekçe Komisyonunca tetkik edi
lip huzurunuza getirilmiş bulunan şu üç hâkim 
vatandaşın müracaat ve şikâyetleri Danıştayda 
karara bağlanacaktı. Tıpkı filân memurun 
filân tarihte, falan kanuna nazaran terfi etti
rilmesi lâzımgelirken terfi ettirilmediğinden 
dolayı Danıştaya açılan dâvalar misillû, bu 
dâvaların da Danıştaya gitmesidir. Şimdi Da
nıştay bu gibi işlerde yalnız idari bir muamele 
olduğundan karar verecek ve müştekinin iddia 
ettiği! veçhile tasarrufun kanuna mutabakatı 
lâzımgelirken kanuna mutabakatı yoktur, müş
tekinin iddiası veçhile muamele yapılması lâ-
zımgelir, diyerek ilâma bağlıyacak, Maliye 
Bakanlığı ve dairesi de buna nazaran bu zatın 
maaşını tahakkuk ve tediye ettirecekti. Bura
da mücerret Danıştay yolunun kapanması do
layısiyle dilekçi bu idari muameleden dolayı 
Dilekçe Komisyonuna gelmiş ve bu karar çık
mıştır, demin arzetmiş olduğum veçhile, Da-
nıştaydan çıkması mûtat olan kararlar gibi, 
bunun da o kararlardan hiçbir farkı yoktur. 
Eğer Bütçe Komisyonuna gitmesi zarureti ka
bul buyrulursa âdeta Danıştaydan bir tediye
nin yapılmasını mucip olarak çıkmış bir ilâm 
gibi olan bu gibi kararlarda behemehal Mecli
sin Bütçe Komisyonunun mütalâasını almak 
lâzımgelir gibi izah edilemez bir cihete doğru 
kaymış oluyoruz. Hulâsa olarak şunu arzetmek 
isterim: Vehlei ulâda zahirî ve kâzip olan 
cazibesiyle çok akla yakın gibi görünen Bütçe 
Komisyonu Sözcüsünün mütalâası, bizim nâçiz 
kanaatimize göre varit olamaz. Hem de yalnız 
bu mevzu için değil, emsali için de ehemmiyeti 
haiz olduğundan dolayı Yüksek Meclisin bu 
taletü reddetmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Raif Bey esas hakkında da 
konuşacak mısınız1? buyurun. 

RAÎF AYBAR (Bursa) — Muhterem arka
daşlar, meselenin aslı üzerinde de Riyaset Ma
kamınca konuşmamıza müsaade... 

BAŞKAN — Müsaade değil, siz söz istemiş
tiniz de. 

RAÎF AYBAR (Devamla) — Mesele, bütün 
vuzukiyle arzedilmiş olmasına, içişleri Bakanı 
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arkadaşımızın musırrane noktai nazarı gibi I 
noktai nazarların mevcut bulunmasına rağmen, 
mesele haddi zatında bize göre Kristof Ko-
lamp'un yumurtası kadar basit bir hakikatin 
üzerinde oturuyor. Üç kelime ile hulâsa etmek 
lâzımgelirse; sorgu hâkimleri; hâkimdirler. 
tecziyede hâkimdirler, terfide hâkimdir
ler, tercihan terfie lâyik olmakta hâ
kimdirler, teminatta hâkimdirler, nakil
de hâkimdirler, herşeyde hâkimdirler; yalnız 
ve yalnız iki senede bir kadrolarının kalkma
sına rağmen aynı kadroda iki defa üst maaş 
alınmasına dair olan Kanunun maddesinin tat-
bikmda diğer hâkimlerden ayrı olarak, hâkim 
değildirler. Adliye Vekâleti ve Ayırma Genei 
kurulunun şikâyetleri budur. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Külfette 
hâkim, nimette hâkim değildirler. 

RAlF AYBAR (Devamla) — Evet. Niçin 
hâkim değildirler?. Adliye Vekâletinin bu işteki 
noktai nazarı ve Adliye Vekili arkadaşımızm 
beyanları açık ve katı değildir. Evvelâ söz al
mış bulunan şimdiki Adliye Vekili meselenin 
hukuki tarafını ve kanuna mutabakat tarafına 
Dilekçe Komisyonu raporunun hukuki ve kanu
na mutabakat tarafına muteriz olmadığını ve 
ancak bir malî porte endişesi dolayısiyle, haki
katin bağırdığı bu noktada işi Meclise kadar ge
tirmek zaruretini hissettiklerini ima ile kürsüden 
indiler. Fakat bundan sonra İçişleri Bakanı 
meselenin hukuk bakımından kabili müdafaa ol
madığını belirttiler. Esasen Sayın Bakan, o za
manın Adalet Bakanı sıfatiyle, komisyonda 
kendi mütalâalarını yürütmüşler ve demişlerdi 
ki; bunlar bir hüküm hâkimi değillerdir, karar 
hâkimidirler. Ayırma genel kruullarmın verdi
ği kararlar kazaidir, kaziyei muhkeme hükmün
dedir ve binaenaleyh değişemez. 

Ben bu Mecliste bulunan çok yüksek hukuk
çu arkadaşlarıma ve hukuka mümas olan arka
daşlarıma bu meseleyi arzediyorum. 

Mesele ne kadar müdafaa zafiyeti göstermek
tedir ki, bunun içinde hukuk işleri umum mü
dürü, Zatişleri Umum Müdürü gibi hiçbir ka-
zai sıfatı olmıyan, tamamen idari muamele üze
rinde çalışıp idari karar vermekte bulunan he
yete iştirak etmiş bulunan insanları ihtiva eden 
ayırma genel kurulu gibi hususi kanununda sa
dece sicile müstenit işelri halletmeye mahsus ida- | 
ri bir heyetin idari kararını kazıyyei muhkeme i 
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suretiyle müdafaa etmek noktai nazarına gide
bilmişlerdir. Bütün bunlar anlatmaktadır ki; 
mesele malî bir porte endişesi muhalefetiyle kar
şı karşıyadır. Bu muhalefette Adliye Bakanlığı 
efkârı ile yekpare değildir. Çünkü 2 numaralı 
ayırma meclisi bu müştekiler hakkında Dilekçe 
Komisyonunun huzurunuza getirdiği misillû ka
rar isdar etmiş ve kendilerinin bu gibi terfilerde 
de Hâkimler Kanununa tâbi olduğunu söylemiş
ti. Buna Adliye Vekili itiraz etmiş ve iş ayır
ma genel kuruluna gitmiştir. Ayırma genel ku
rulunda Adliye Vekilinin mümessili vaziyetinde 
bulunan Hukuk işleri Umum Müdürü ve Yargı
tay Başsavcısı genel kurulun ekseriyetle verdiği 
karara muhalefet ederekten 2 numaralı ayırma 
meclisinin bugün Dilekçe Encümeninin iştirak 
ettiği lehe kararın doğru olduğunda İsrar etmiş
lerdi. 

Şu halde, arzettiğim gibi, Adliye Vekilliği 
salahiyetli bürolarının üzerinde çalışan salahi
yetli makamların bu işte efkârı yekpare değildir. 
Bu işte musırrane noktai nazarını muhafaza et
mekte bulunan arkadaşlarımızdan bir tanesi de 
şimdiki içişleri Bakanı eski Adalet Bakanı olan 
arkadaşımızdır. Bütün bu hülâsa göstermekte 
dir ki, haddizatında esaslı surette müdafaası 
mümkün olmıyan bir mevzu karşısındayız. Hâ
kim iki senede bir terfi eder ama Hâkimler Ka
nunu normal hükümleri içersinde terfi eder. 
4598 sayılı Kanunun tatbikatından olarak bu
lundukları kadroda terfi edecekse hâkim gibi de
ğil memur gibi terfi eder. Her hâkim mi me
mur gibi terfi eder, hayır. Yalnız sorgu hâkim
leri bu kanun çıktıktan sonra sorgu hâkimlerin
den hâkimlik sıfatı nezi' mi edilmiştir? Bu da 
değil; ama bu kanun 3 senede bir terfi işinde 
memurları istihdaf etmişler. O halde Hâkimler 
Kanunundan ayrılması 3 senede bir terfie tâbi 
tutulması lâ'zımgelir. Bu noktayı nazarın hâ
kimlerin, tâyin, sıfat, hak ve salâhiyetleri için 
Anayasadan menba alan ve bu şekilde tanzim 
edilmiş bulunan Hâkimler Kanununun hâkimle
re yüklediği külfetlere karşılık, nimetlerle ta
ban tabana zıt olduğunu anlamak için, biz öy
le zannediyoruz ki, bu ciheti uzun uzadiye dü
şünmeye lüzum yoktur. 

Bu itibarladır ki, bize göte çok sarih olan 
bu mevzu üzerinde, bu hak üzerinde, Büyük 
Meclisin tereddüdü caiz değildir. 

Hakkaniyete hizmet etmek üzere Dilekçe Ko-
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misyonu kararının tasdiki, zannediyorum ki, 
isabetli olacaktır. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Eefik Şevket ince, buyurun. 
REFİK ŞEVKET ÎNGE (Manisa) — Efen

dim, verilen izahata göre Hâkimler Kanunu ile 
bu mesele tearuz ediyor. Halil Beyefendi çok 
güzel izahat verdiler, tearuz noktasını tesbit eV-
tiler. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Tearuz 
yoktur. 

BAŞKAN — Herkes mütalâasında serbest
tir. 

REFÎK ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Bu
raya çıkan arkadaşımız Hâkimler Kanunundaki 
Ayırma Komisyonunun verdiği kararlar, idari 
mahiyette olduğuna göre Devlet Şûrasına dahi 
gidilmesine mâni ahkâm bulunduğunu söyledi
ler. Filhakika Adliye Vekili lâhiki bu işin mahi
yeti itibariyle kendisince şayanı kabul olduğu
nu söyledikten sonra aksini mütalâa etmek zor
luğunu takdir buyurursunuz. 

Şimdi ben Halil Beyden ve Adalet Bakanın
dan soruyorum: Ayırma Meclisinin verdiği ka
rarlar karşısında kazai mercilere başvurmak 
imkânı yoktur. (Yoktur sesleri) O halde bu kı
sımda tenevvür ettikten sonra Bütçe Komisyo
nunun noktai nazarına iştirak ederim, şayanı 
tetkik bir mevzudur, iki kanunun tearuz edip 
etmediği ve malî portesinin tetkki için encüme
ne iadesi yerinde olur. (Alkışlar) 

RÜKNEDDÎN NASUHÎOĞLU (Edirne) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bakan sıfatiyle mi? 
RÜKNEDDÎN NASUHÎOĞLU (Edirne) — 

Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU

HÎOĞLU (Edirne) — Efendim, ben deminki 
mâruzâtımda Dilekçe Komisyonunun vermiş ol
duğu karara iltihak ediyorum, demedim. Yalnız 
Dilekçe Komisyonunun mütalâasının kıymetine 
ehemmiyet veriyorum, ancak mesele şümul iti
bariyle mühimdir, bir defada burada görüşül
mesi için itiraz ettim diye, söyledim. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten mesele şü
mul itibariyle mühimdir. Bu gibiler yalnız üç 
dört kişi değildir, ileriye doğru ne kadar arta
cağı belli olmaz. Bu itibarla Bütçe Komisyonu-
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nun görüşüne ltihak ediyorum ve bu muamele
nin Bütçe Komisyonuna iadesini rica ediyorum. 
(Alkışlar) 

Yüksek Başkanlığa 
Yapılan konuşmalar kâfidir. Dilekçe Ko

misyonu raporunun reye konulmasını rica ede
rim. 

Çanakkale Milletvekili 
Kenan Akmanlar 

BASILAN — Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler.. 

SABÎT SAĞIROĞLU (Erzincan) — Müza
kerenin kifayeti aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. (Gürültüler). Müsa
ade buyurun, netceyi ilân ve tesbit etmedik. 

SABÎT SAĞIROĞLU (Erzincan) — Muh
terem arkadaşlar; ben hukukçu değilim. Lâkin 
vaziyet öyle gösteriyor ki; burada kanunun 
doğru olup olmadığı konuşulurken, bu kanunun 
tatbikmda malî vaziyet müsait mi değil mi gibi 
ayrıca bir mesele ortaya çıkıyor. Bir kanun eğ
ridir veyahut doğrudur, bu neticelenir/Netice
lendikten sonra malî vaziyet mevzuubahis ola
maz. Hükümet borç eder, harç eder kanunun 
muktazasmı yapar. Bunun için müzakere kâfi 
değildir ve en fenası bunun Bütçe Komisyonu
na havalesidir. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Müzakere kâfi görül
müştür. 

Takrirleri okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şu ane kadar cereyan eden konuşmalardan 

anlaşılmış olduğu üzere mesele. 4598 sayılı Kanun 
ile Hâkimler Kanununun terfie ait hükümlerinin 
tatbik şekilleri üzerinde tahaddüs eden bir ihtilâ
fı ifade etmektedir. Bu itibarla meselenin bir 
kerede Bütçe Komisyonunda görüşülmesi icabet-
mekte oldğundan meselenin Bütçe Komisyonuna 
havalesini teklif ediyorum. 

22. V I . 1951 
Bütçe Ko. Sözcüsü 

Emin Kalafat 

Başkanlığa 
Büyük Millet Meclisi, kanunu mahsusunda 

başka bir tetkik mercii gösterilmiyen idari karar
lar için Meclisimize gelinemez. Bu mevzu, bir tesis 
konusudur. Mazbatanın vazife noktasından red-
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dini dilerim. 

BAŞKAN — Evvelâ Bütçe Komisyonuna ha
valesi hususunu reyinize koyacağım. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Anlara) — Be
nim takririm daha aykırıdır. Kabulü veya ade
mi kabulüne dairdir. 

BAŞKAN — Esasen reye koyduğumuz zaman 
kabul etmezseniz reddini kabul etmiş olacaksınız 

Bütçe Komisyonuna havale edilmesini reyini
ze koyacağım., 

Bütçe Komisyonuna havalesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Bütçe Komisyonuna sevkı 
kabul edilmemiştir. (Alkışlar). 

(Hâmid Şevket înce « Ankara » nın önergesi 
tekrar okundu). 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzâkere takririni re
ye koydum. Müzakerenin kifayeti kabul edil
diği için söz veremem. 

Arkadaşlar; şudur vaziyet : Arkadaşımız ra
porun reddini talep ediyor. (Zaten reye kona
cak sesleri). Zaten rapor reye konacak 

Hâmid Şevket înce'nin ret talebini muta-
zammın önergesini kabul ettiğiniz takdirde Di
lekçe Komisyonunun raporunu reddediyorsunuz 
demektir. 

Önergeyi oyunuza arzediyorum: Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... önerge reddedilmiştir. 

Şimdi raporu reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Rapor kabul edilmiş
tir. (Alkışlar). 

4. — Refah vapurunda ölen askerî şahısların 
şehit, dul ve yetimlerinin de şehit dul ve yetimi 
sayılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/161) [1] 
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BAŞAKN — Tümü hakkında söz istiyen 

var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili 
Hâmid Şevket înce 

Refah vapurunda ölen askerî şahısların şehit, 
dul ve yetimlerinin de şehit dul ve yetimi sayıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 23 . VI . 1941 tarihinde batan 
Refah vapurunda ölen askerî şahıslar şehit, dul 
ve yetimleri de şehit dul ve yetimi sayılırlar ve 
haklarında bu tarihten itibaren şehit dul ve ye
timi hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
MALÎYE KOMİSYONU ADINA MEHMET 

DAÎM SÜALP (Siird) — Muhterem arkadaşlar, 
Hükümet teklifini biz Maliye Komisyonunda 
görüşürken iki noksan görmüş ve bunları ilâve 
etmiştik. Bunlardan biri hâdisenin vukuu tarihi
nin yazılmamış olması idi, onu ilâve ettik. İkin
cisi de ölen şehit denmişti, dul ve yetimlerine 
de sadece dul ve yetim, denmişti. Bunu da (şe
hit dul ve yetimi) şeklinde düzelterek bunlar 
için bir geçici madde ilâve etmiştik. Bütçe Ko
misyonu bunları bir madde içinde mezcetmiştir. 
Biz de aynen kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — - Bu kanun yayımı tarihinde 
•yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci görüşülmesi sona ermiştir. 
Şimdi gündemin sorular kısmına geçiyoruz. 

5. — SOEULAB 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, 
yurdun muhtelif yerlerinde vukuagelen heye-

[1] ,206 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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lânlara ve bu husus için bütçeye konan tahsisata 
dair Başbakanlıktan olan sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun' sözlü cevabı 
(6/329) 
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T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Memleketimizde göçmen dâvası kadar ve 
hattâ ondan daha önemli bir dâva vardır. Vur
dun muhtelif köşelerinde vukuagelen heyelan
lar hemen esefle arzedeyim ki ; alâkalı makam
larca hiç ilgi gösterilmemiş ve bütçeye ayrılan 
paranın da sarfında ters bir istikamet alınmış
tır. Bu hâdiselerin ciddiyetle ele alınmamasın
dan duyduğumuz üzüntü çok büyüktür. Hemen 
ve acilen ele alınması zaruri olan heyelanlar 
hakkında Başbakan'm aşağıdaki hususları söz
lü olarak cevaplandırmasını saygı ile arz ve 
rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Kâzını Arar 

1. Heyelanlar için bütçeye ne miktar para 
konmuştur1? Şimdiye kadar hangi mıntakaya ve 
ne miktar yardım yapılmış ve huzura kavuştu
rulmuştur?. 

2. Halihazırda kaç mmtakada ne kadar he
yelan hâdisesi vardır, bunların kaçı Hükümete 
intikal etmiştir, müfredatı itibariyle tadadı 
mümkün müdür ve muameleleri ne safhadadır1? • 

3. İhmali hiçbir veçhile caiz olmıyan heye
lanların normal hâdiselerden farksız ve hattâ 
daha az önemde ele alınmasından hangi makam 
mesuldür, ihmal varsa müsebbipleri hakkında 
ne muamele yapılmıştır1? 

4. Heyelan hâdiselerinde büyük bir huzur
suzluk ve endişe içerisinde bulunan vatandaş
larımızın bu yıl huzura kavuşturulması için Hü
kümetçe ne düşünülmektedir1? 

5. Heyelan için bütçeye ayrılan tahsisatın 
başka bir ihtiyaca tahsis edildiği doğru mudur1? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOĞLU (Eskişehir) — Çankırı Milletvekili 
sayın Kâzım Arar 'm heyelanlar hakkındaki söz
lü sorusuna sayın Başbakan adına cevap arze-
di yorum. 

Sorunun konusu hem Tarım Bakanlığını, 
hem de Bayındırlık Bakanlığını ilgilendirmek
tedir. Filhakika 18 . VI . 1947 tarih ve 5098 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinde: (jeolojik olay
lar ve tabiî âfetler dolayısiyle bir mahal halkı
nın yerlerini terketmesinde lüzum ve /.aruret 
olduğu, kendilerinin baş vurmaları veya ilgili 
Bakanlığn teklifi üzerine merkezî iskân komis
yonunca yapılacak inceleme sonunda anlaşıldığı 
takdirde Bakanlar Kurulu karariyle o mahal 
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halkı Tarım Bakanlığınca başka yerlere yerleş
tirilir.) denildiğine göre heyelan dolayısiyle yer 
değiştirme mevzuu Tarım Bakanlığının vezaifi 
cümlesindendir. 

Diğer taraftan, yer sarsıntısı bölgelerine, 
Hükümetçe yapılmakta olan zarar için her sene 
bütçenin Bayındırlık Bakanlığı kısmında açıl
mış olan fasla 1945 yılından itibaren sel, yer 
kayması, yer çökmesi ve umumi yangın gibi, 
umumi âfetler için müşterek bir madde açılmış 
bulunmakta ve 1951 yılında bu madde yersar-
smtısı yardımlariyle birlikte bir tek fasıl halin
de toplanmış bulunmaktadır. Bu bakımdan âfet 
bölgelerine yardım mevzuu Bayındırlık Bakan
lığını da ilgilendirmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; heyelan, jeolojik mu
vazenesi bozulmuş olan bir toprak kütlesinin 
kaymasından ibarettir. Kil gibi ıslandığında il-
tisakı azalan ve kaygan hale gelen bir tabaka 
üzerinde oturmuş, yerleşmiş ve muvazeneli bir 
vaziyette bulunan bir kütle, alt tabakanın 
ıslanması neticesi harekete gelir ve heyelan baş
lar. Böylece satha sular kolaylıkla alt tabakala
ra nüfus etmektedir. Bilhassa kış aylarından 
sonra ve şiddetti kış yapan denelerde heyelanlar 
!dalha fazla olmaktadır. Karların erimesiyle 
ağaçsız kalmış çıplak arazi de heyelanı temin 
etmektedir. 

Heyelanların çoğalmasına en büyük; âmil de, 
ağaçların kesilmesi ve böylece sathi suların ko
laylıkla alt tabakalara nüfus etmesidir. Bu se
ne kış küçük heyelanların bâzı tedbirlerle yavaş
latılması ve önüne geçilmesi mümkün ise de, 
büyük heyelanlar için çok defa tedbirler almak 
imkânsız veya çok pahalıya mal olmaktadır. Bu 
takdirde heyelânlı bölgeyi derhal tahliye ve terk 
etmek zarureti hâsıl olmaktadır. 

Ancak umumiyeitle heyelan hâdisee'lri yer sar
sıntısı ve sel gibi ani ve vukuu evvelce tesbit 
edilemiyen hâdiselerden olmayıp, yavaş yavaş 
kendini gösteren ve ancak seneler geçtikçe teh
likeli bir durum arzeden hâdiselerdendir. Bu 
itibarla umumi âfeltler meyanında tesir ve ehem
miyeti ve bilhassa can kaybı bakımından seylâp, 
zelzele ve yangın hâdiselerinden çok sonra yer 
alır. 

Heyelan hâdiselerinde alâkalı makamların 
hiç ilgi göstermediği ve bütçeye ayrılan paranın 
sarfında ters bir istikâmet alınmış olduğu hak
kındaki iddialara gelince; 
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Heyelan hâdiseleri de diğer Devlet hizmet

leri gibi ciddiyetle ele alınmaktadır. Ancak şu
nu da kaydetmek lâzımdır ki, bu gibi tabiî ve 
jeolojik âfetlerin tesirinin umumi bütçe ile ta-
mamiyle karşılanması mümkün değildir. 

Bu gibi hallerde Devletin yapabileceği şey, bu 
bölgelerin kalkınmasına bir yardımcı olmaktan 
ibaret olmak lâzımgelir. 

Bu yardım, malî olmaMan çok teknik bir ma
hiyet arzetmek durumundadır. Diğer tabiî âfet
lerde olduğu gibi, heyelanlar hakkında haber 
alınır alınmaz Bayındırlık Bakanlığında mevcut 
mütehassıslar vasi'tasiyle mahallinde incelemeler 
yapılmakta, heyelan sdbepleri araştırılınakt'a ve 
alınması lâzımgelen tedbirler bir raporla mahal
line ve Tarım Bakanlığına bildMlmektedir ve 
yer değiştirilmesi zaruri olan hallerde yukarda 
arzettiğim 5098 sayılı Kanunun hükmü yerine 
getirilmektedir. 

Yer değiştirmesi icabetmiyen haillerde de büt
çedeki ödeneğin imkânı nîspdtinde gerek muhtaç 
vatandaşlara, gerekse alâkalı âmme teşekkülle
rine yardımlar yapılmaktadır. 

Biraz evvel de arzettiğim gibi heyelanlar için, 
ne Bayındırlık, ne de Tarım Bakanlığı bütçe
lerine ayrı bir ödenek konulmuş değildir. Bayın
dırlık Bakanlığı bütçelerine tabiî âfetler için 
1945 yılından 1950 yılına kaadr konulan varidini 
ödeneklerinin yekûnu 1 757 870 lira olup bu 
ödenekten 1950 senesi sonuna kadar heyelan hâ
diseleri için 598 935 lira harcanmış ve bu yılki 
ödenekten de 91 400 lira gönderilmiştir. 

Tarım Bakanlığından da 1949 yılında 1 500 
lira Manisa Alaşehir'inin Kızıilçukur Köyüne ve 
1950 yılında 16 400 lira Bor, Akçaviran Köyü
ne sarf edilmiş ve bu yıl da Niğde'nin Akhisar 
Köyü için 24 000 lira ve Çankırı'nın Bayrakseki 
Köyü için 23 000 lira tahsis edilmiş'tir. 

Ayrıca heyelan dolayısi.yle yeri değiştirilen 
Gördes'te, bedelleri sahipleri tarafından 20 sene
de ödenmek üzere 2 000 000 liraya kadar taahhü
de girişme yetkisini veren 5511 sayılı Kanun ge
reğince Bay ndırlık Bakanlığı bütçelerinden ge
çen yıl 360 bin lira harcanmış ve bu yıl da 
500 000 lira harcanacaktır. 

Şimdiye kadar 23 vilâyet nuntakasmda 62 
aded heyelan hâdisesi Hükümete intikal etmiş 
ve bunlardan bir tanesinin nakli tamamlanmış, 
12 sinin nakline başlanmış ve devam etmekte bu
lunmuş, 43 ü hakkında alınacak tedbirler mahaJ-
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| Terine bildirilmiş ve altısı henüz tetkik safhasın

dadır. 
Görülüyor ki; diğer tabiî âfetlerde olduğu gi

bi heyelan vakalarında da yardım işleri bütçenin 
verdiği malî imkânlar nispetinde idare edilmekte
dir. Heyelan hâdiseleri büyük bir huzursuzluk ve 
endişe verici mahiyette olarak Hükümete intikal 
ettirilmiş olmamakla beraber, gelecek yıllarda bu 
işlere daha fazla önem verilmesi ve bu işler için 
daha fazla ödenek tahsisi lüzumlu olduğuna Hü
kümetimiz de inanmış bulunmaktadır. 

Heyelan hâdiseleri için bütçenin her hangi bir 
faslına ayrıca tahsisat konulmadığına göre bu 
tahsisatın başka ihtiyaçlara sarfedilmesi de müm
kün değildir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar; Sayın Bakanın verdiği izahata teşek
kür ederim. Fakat bu izahat bendenizi tatmin 
etmemiştir. 

Yer sarsıntıları, sel felâketleri ani olarak te
celli eden bir felâketi ilâhiyedir. Bu amansız ve 
kaçınılmaz âfetten kurtulmak hiç kimse için el
bette mümkün değildir. Yer sars-ntılarmda ve 
sel felâketlerinde evler yıkılır, mal ve can kaybı 
olur ve nihayet hayatta kalanların sağlığı ve ia
şesi üzerinde âcil tedbirler almak kabildir. 

Fakat bunlardan daha mühim ve daha kor
kunç bir tabiat hâdisesi daha vardır ki, o da he
yelanlardır. Kayma hâdiseleri diğer hâdiseler 
gibi ansızın değil, malûm olduğu üzere haberli 
gelir. Bu büyük tehlikeler karş ımda insan oğlu
nun kudreti kifayet etmediği için kadere rıza gös
terme şeklinde telâkki eder ve boyun eğeriz. Bu
nunla beraber ıstıraplarımızı teskin için kâfi de
recede teselliye imkân verecek itikada malikizdir. 

Neticesi aynı derecede vahim ve hazin olan 
heyelan hâdiseleri, tıpkı tababette tedavisi henüz 
mümkün olmıyan bir rahatsızlığın, meselâ, lösemi 
gibi ölümüne intizar ed'Jen bir hastanın ve daha 

I açık ifadesiyle celep elinde hergün mezbahaya 
sevkı için sıra bekliyen vazallı koyunlar gibi 
.heyelan mıntakalarmda oturanlar da tabiatın 
kendisine daha önce işaret ettiği kara haberin 
avakibine intizar eden bedbaht insanlar oldu-
ğunda kimsenin şüphesi yoktur. Bugün bu za
vallıların sayısı da yurdumuzda mühim bir ye-

| kûn teşkil etmektedir. 

— 326 — 
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Bunlara ait birkaç misal vereyim: İntihap 

dairem olan Çankırı Vilâyetinde halen ecel beşi- ; 
ğinde sallanan üç köyümüz vardır. Bunlardan 
birisi merkez ilçesinde Bayrakseki Köyü, Sayın 
Bakan burası için 23 bin lira ' gönderildiğini 
biraz evvel ifade ettiler, kendilerine arzı şükran 
ederim. Diğer İlgaz ilçemizin Dengi Köyü, öteki 
de Kurşunlu ilçesinin Ağılözü Köyüdür. 

Bu üç köyün tedricen kaymakta ve köy sa
kinlerinin hayatını devamlı şekilde tehdit et
mekte ve vatandaşlarımızı büyük bir huzursuz
luk içerisinde bırakmakta olması da pek hazin 
bir vakıadır. 

Bu köylerden Ağılözü Köyüne şimdi Kocaeli 
Valisi bulunan eski valimiz Ethem Yetkiner git
miş ve köyün maili inhidam halini gördüğü için 
hayatından endişe etmiş olacaktır ki, köyün içe
risine girememiştir. Mumaileyh, müşahede etti
ği bu korkunç hâdiseyi, esefle arzedeyim ki, bir 
Devlet adamı olarak hassasiyetle karşılamamış 
ve diğer kayma hâdiseleri ile birlikte alelade 
bir olay gibi telâkki 'etmiş ve Hükümet merkezi
ni işin derkâr olan ehemmiyetini belirterek ge
reği kadar harekete getirmek gibi idrakli ve 
basiretli davranmamış ve sadece kayma hâdise
lerini yazmakla iktifa etmiştir. 

Hal böyle iken, Tarım Bakanlığının bu işte 
mütehassis olması icabeden Toprak ve iskân 
Umum Müdürlüğünün de hassasiyeti nasırlaşmış 
olacak ki, müheykel edasiyle bugüne kadar 
yerinde oturmuş ve muztarip müştekilerin mü
racaatlarını muhabereye dökmek Suretiyle yıl
lardan beri savsaklamış, oyalamış, oyalamış ve 
büroksasinin şaheseri bir örneğini vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; işe el koyduk di
yen büyük bir ferahlıkla ne yapalım, tahsisatı
mız yoktur cevabını veren alâkalı zevatın ko
nuşma tarzlarından cidden ürperdik, eğer salâ
hiyetim olsa idi bu işleri bu derece serin kan
lıkla mütalâa eden zevata vereceğim ceza; ka
yan köylerin maili inhidam halde bulunan evle
rinde kendilerini çoluk ve çocuklariyle birlikte 
bir müddeti muvakkate ikamece memur etmek 
olurdu. 

îşte bu yürekler acısı durumun kısa bir hu
lâsasını yaptıktan sonra Hükümet cevabının 
tahliline geçiyorum: 

Sayın Tarım Bakanı arkadaşımız şimdiye 
kadar Hükümte âcil bir vakanın haber veril
memiş olduğu keyfiyetini ileri sürmüşler ve 
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bilhassa bunun bütçenin verdiği malî imkânlar 
dâhilinde mütalâa edileceğini öne sürmüşler
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, kayan bir köyün 
durumundan bugün Tarım Bakanlığı, iskân 
Genel Müdürlüğü adını taşıyan teşekkül, ay
lardan beri demiyeceğim, yedi seneden beri bı
çak üstünde sallanan zavallı, bedbaht bir züm
renin imdadına koşma diye, o da ancak takip 
neticesinde, 23 000 lira gibi bir para vermek 
lüzumunu hissetmiş, diğerleriyle halen alâka
sının mevcudiyetine işaret eden bir faaliyetin 
mevcut olmadığını da göstermiştir. 

Başbakanlıtan sordum, Tarım Bakanlığı ile 
Bayındırlık Bakanlığını ilgilendiren bu mevzu
da Sayın Bakanın verdiği izahat hakikaten 
gereği kadar keyfiyetin alâka ve hassasiyetle 
karşılanmamış olduğuna yegâne delildir. Gö
nül isterdi ki, Başbakanlıkça böyle bir mev
zu tam bir tetkik ve etüde tâbi tutulsun ve 
hattâ 1952 senesi bütçesi beklenmeden, yeni 
bir kanun tasarısı ile gelsinler ve bu derece 
mühim ve hayati olan bir meselede biraz olsun 
hassasiyet göstersinler. Son hâdiseler bile büt
çe mülâhazalarının dışına çıkan Büyük Meclis 
bu derece mühim ve hayati bir meselede elbet-
teki himayekâr ve müşfik elini uzatacaktır! 
Fakat hükümet maatteessüf bu mevzuda he
nüz harekete geçmemiş ve geçmek niyetinde 
olmadığını da bu kürsüden biraz evvel ifade 
etmiştir. 

iskân Umum Müdürlüğünün öteberi mas
rafları için konan 1 milyon 695 bin lirasından 
300 bin lira kadarı, yine Bayındırlık Bakanlı
ğının verdiği izahat dairesinde muhtelif gider
lere ayrılmıştır. Bundan ehemmiyeti haiz ve 
müstacel hallerde kayma hâdiselerine de para 
ayrıldığı beyan edildi. Bir de anladık ki bu 
300 bin lira göçmenlere tahsis edilmiştir. Kay
ma hadiseleriyle alâkadar olan yok. Evet, düne 
kadar yurdun her işi her mevzuu büyük ihma
le uğramıştır, kabul ediyorum.- Fakat, ellerin
de olan şu dokümanın ifade ettiği 23 vilayeti
mizdeki 63 heyelan hâdisesi için 1951 bütçe
mize acaba bir tahsisat koymak mümkün de-
'̂ il mi idi? Bütçe kanununu ele aldığımız za
man görüyoruz, o kadar ehemmiyetsiz hâdise
lere .milyonlar verirken böyle bir mevzuun 
ehemmiyeti üzerinde henüz hükümet mutabık 
değildir. Ben zannediyorum ki, bu işte yalına 
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Tarım Bakanlığı gevşek davranıyor. Halbuki 
anladım ki, Bayındırlık Bakanlığı da aynı şe
kilde davranmaktadır. Başbakanlıkta bu işle 
alâkadar değildir. Bu derece ehemmiyetli bir 
mevzuda, sayın Başbakan 1952 senesine intizar 
etmeksizin, acele bir kanun tasarısı getirmezse 
yakında huzurunuza bir kanun teklifi ile ge
lecek ve tahsisat istiyeceğim. 23 vilâyette, 
- miktarı tam olarak alamadım veyahut not 
edemedim - en az 40 - 50 tane heyelan hâdise
sinden belki sayısı onbinleri aşan vatandaş bir 
ecel beşiği toprağın üzerinde sallanırken 
bu kürsüden bu kadar serin kanlılıkla konmşi-
maya kimsenin hakkı yoktur arkadaşlar. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TİNOöLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaşı
mı dikkatle dinledim. Kürsüden bu mevzuda 
çok serin kanlılıkla konuştuğumuzu ve bu işe 
ehemmiyet vermediğimiz söylediler. Bilmiyo
rum, mâruzâtımı yüksek heyetiniz dinlemişler
dir, mühimsememeği nereden çıkardılar1? Ge
çen seneye nispetle daha fazla tahsisatla 1951 
bütçesinde yer verilmiş, ehemmiyet verilmiş ol
duğunu ve bu hâdiseleri ilerde Hükümet olarak 
bütün şümulü ile ve icaplariyle ele almaya çalı
şacağımızı zannediyorum beyan ettim ve yine 
beyan ettim ki yurt içinde 23 vilâyette 62 heye
lan hâdisesi vukuagelmiş ve bunlardan hâlâ bir 
kısmında jeolojik etüdler yapılamamıştır. Kışın 
hafif geçmesi heyelan hâdiselerinin bu yıl azal
mış olması ve binaenaleyh jeologlarımıza zaman 
ve imkân vermesi dolayısiyle bu etüdler ve tet-
kiklar da tamamlanacaktır. Hükümet namına 
olan bütün bu izahlarım karşısında hâlâ arkadaşı
mın, üzerinde hassasiyetle durulmamıştır, deme
sini bendeniz biraz insafsızca buldum. 

KAZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, saym bakan verdiği izahatı hakikaten 
serin kanlılıkla verdiler. Fakat nedense, bunu 
büyük bir hassasiyet şeklinde telâkki ediyorlar, 
sanıyorum. Bakınız tâbir şudur: «Bütçenin ver
diği malî imkânlar dâhilinde mütalâa edilebi
lir». Biz âcil vakıa diyoruz, feryat ediyoruz, in
sanlar ecel beşğinde sürünüyor, diyoruz; vali 
köye gitmiştir, binanın eğri halini, maili inhidam 
halini görmüştür, fakat girememiştir, diyoruz, 
fakat netice bir hiçtir. Senelerden beri devanı 
eden bu muhabere şekli sadece bütçenin imkân
sızlığı karşısında oyalama siyasetiyle tamamen 

.1951 Ö : 1 
mutabıktır ki, bu bizim iktidarımızın şiarı ol
masa gerektir. Eski iktidar bugün 23 bin lira 
verilen Bayrakseki cücüğünü tam 7 sene oyala
mış. İntihap dairemde daha iki köy vardır. Er
zurum Milletvekili arkadaşlarım bizde de var
dır, diyorlar. Daha başka arkadaşlar da oldu
ğunu söylüyorlar* Bunun gibi 62 tane köy vata
dır. Bunun için acele bir tedbir alınması müm
kün müdür? Sadra şifa verici bir cevap alama
dığım için hassasiyet göstermelerini istedim. 

İkinci konuşmalarında bunun ele alınacağın
dan bahsettiler. Acaba bu ne zaman ele alına
caktır? Bu yüzden bir Kış daha geçecek mi, âcil 
durumda olanları huzura kavuşturmak için ne 
düşünüyorlar? Suallerimi cevaplandırmadığın
dan dolayı hassasiyet göstermekti ğimi tariz şek
line sokmalarına bence insafları müsaade etme
se gerektir. 

Benim yine, ısrarla ve hassasiyetle istediğim 
veçhile; bütün yurda şâmil âcil durumda olan
lar için bir münakale veya bütçeden her hangi 
bir tahsisat almak üzere Meclise müracaat ede
cekler mi? Eğer edecek olurlarsa Meclisin bu 
mevzuda büyük kolaylık göstereceğine ben şah
san eminim. Bunu açık olarak bahsederlerse tat
min edilmiş olacağım. 

2. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Birleşmiş Milletler Avrupa İktisadi Komisyo
nunun çalışmalarından memleketimiz için sağ
lanan faydalara, mezkûr komisyonca yayınla
nan eserlere ve iktisaden geri kalmış memleket
lerin kalkınması için ne gibi tedbirler alınması 
tavsiye olunduğuna dair Bşbakanlıktan olan so
rusuna Dışişleri Bakam Fuad Köprülü'nün söz
lü cevabı (6/344) 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Cenevre'de Birleşmiş Milletler Avrupa Ofi

si Haberler Bürosunun yayınladığı 30 Mayıs 
1951 tarih ve ECE/GEN/91 sayılı basın tebli
ğinde, Birleşmiş Milletler Avrupa İktisadi Ko
misyonu Heyeti Umumiye müzakerelerin'de, de
legemizin mezkûr^komisyon sekreterliğince ya
yınlanan e'tüdieri ve komisyon çalışmalarının 
faydasını hararetle övdüğü ve gelecekte komisyo
nun daha çok iktisaden geri kalmış memleketle
rin kalkınmaları üzerinde çalışmasını istediği 
yazılıdır. 

1. Avrupa İktisadi Komisyonunun çalışma
larından memleketimiz için ne gibi faydalar sağ-
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laninıştır? Ve daha ne gibi faydalar sağlanacağı ! 
ümit edilmektedir? 

2. Mezkûr komisyonca yayınlanan tetkik 
eserlerinden memleketimizi ilgilendirenleri var 
midı-r? Ve bunlar hangi makamlarca takip ve 
tetkik olunmaktadır? 

3. Heyeti Umumiye toplantısında iktisaden 
geri kalmış memleketlerin kalkınması için ne gi
bi tedbirler alınması tavsiye olunmuştur? Bu ba
histe komisyonca yapılmış, bir tetkik var mıdır? 

Yukardaki soruların sözlü olarak Başbakan 
tarafından cevaplandırılmasını saygılarımla ri
ca ederim. 

Burdur Milletvekili 
FetM Çelikbaş 

BAŞKAN — Dişileri Bakanı. 
DIŞfŞT,EKÎ BAKNI FUAD KÖPBÜLÜ (İs

tanbul) — Muhterem arkadaşlar, bu mesele 
hakkı«daki malûmatı mücmel olarak arzediyo-
rum. 

1. Birleşmiş Milletler Asamblesinin kararı 
gereğince Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafın
dan 1947 senesinde Cenevre'de ihdas olunan Av
rupa Ekonomi Komisyonu, Uzak Şark ve Lâtin 
Amerikası Ekonomik komisyonları gibi bir ma
hallî komisyon olup, Avrupa Ekonomik kalkın
masını sağlamak ve Avrupa memleketlerinin 
birbirleriyle ve Dünya memeleketleriyle mev
cut iktisadi münasebetlerini geliştirmek ve koor-
dine etmek hususunda, gereken tedbirleri almak 
ve etüdler ve anketler yapmak, faideli malûmatı 
ve istatistikleri neşretmek ve bu konularda an
laşma projeleri hazırlamakla vazifelendirilmistir. 

Mezkûr komisyonun, başta iç nakliyat ve 
kömür komitereli olmak üzere teknik komitele
rinden çelik, kereste ve elektrik enerjisi komi
tesiyle mesken tâli komitesi faideli çalışmalar 
yapmaktadır. 

Komitelerin ve bunlara bağlı çalışma grupla
rının mesailerine ait belge ve etüdler teşkilâttan 
ahridıkâarında, ilgili bakanlık ve makamlara 
muntazaman ulaştımlmaktadır. Teşkilât tarafın
dan talep olunan mütalâa ve istatistîki bilgiler 
alâkadar makamlarımızca, memleketimizde he
nüz mevcut olmıyan ve çok teknik teşkilâtı ica-
bettiren konular hariç, mümkün mertebe ve el
de meveuf imkânlar dahilinde cevaplandırılmak
ta ve bu suretle Avrupa memleketlerinin mezkûr 
komisyondaki çalışmalarına fiilen iştirak olun-
mafciadır. 
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Malûmları olduğu üzere, Avrupa İktisadi İş 

Birliği Teşkilâtından evvel kurulmuş olan Av
rupa Ekonomi Komisyonunun çalışmaları, mez
kûr teşkilâtın ihdasından itibaren kısmen pra
tik alandan uzaklaşarak etüd ve teori sahasına 
intikal etmiş bulunmaktadır. Bununla beraber 
pratik sahadaki faaliyetlerini de kayda şayan 
görmekteyiz. Bu hususta bilhassa Nakliyat 
Komitesinin faaliyetlerini tebarüz ettirmek is
teriz. tç Nakliyat Komitesi, teşkil ettiği! çalışma 
grupları marifetiyle demiryolları, karayolları, 
iç su yolları ve limanları sahasına giren mil
letlerarası mevzuları teknik, hukuki ve malî 
cephelerden inceliyerek gerekli tavsiye ve ka
rarları almaktadır. 

Demiryollarının geniş mazisi dolayısiyle, 
bu sahadaki esaslı meseleler Hükümetlerarası 
Sözleşmeler ve Milletlerarası Demiryolları Bir
liği mukarreratı ile halledilmiş olduğu halde, 
milletlerarası karayolları mevzuu henüz üze
rinde uğraşılan ve yem anlaşmaları ve etüdleri 
icabettiren bir konu olması dolayısiyle iç nakli
yat Komitesinin bu yoldaki mesaisi memleketi
miz ve diğer Avrupa memleketleri için faydalı 
ve müspet neticeler vermektedir, meselâ, Av
rupa memleketleri arasında karayolu trafiğinin 
artması için Avrupa devletlerine ait büyük ka
rayollarının muayyen esaslar ve bir plân daire
sinde inşasının ve bu inşaatın milletlerarası fi
nansmandan faydalanabilmesi imkânlarının te
mini gayesiyle ve mezkûr komitenin çalışmaları 
neticesinde bir beyanname hazırlanmıştır. 16 
Eylül 1950 tarihinde bâzı Yakmşark memle
ketleriyle üye devletler tarafından imzalanan 
bu Milletlerarası Büyük trafik karayollarının 
inşası beyannamesine gerek Dışişleri ve gerekse 
Bayındırlık bakanlıklarının muvazi çalışmaları 
neticesinde 4835 kilometreye baliğ olan Türk 
yollarının da ithali, Karayolları Tâli Komitesi
nin 17 Nisan 1951 tarihli Cenevre toplantısında 
ittifakla kabul olunmuş ve mezkûr beyanname
nin imzası için Ekleşmiş Milletler nezdindeki 
daimî delegeliğimize gereken yetki verilmiştir. 

Ayrıca Milletlerarası Turizm faaliyetlerini 
kolaylaştırmak maksadiyle, dünyaya şâmil bir 
anlaşmanın yürürlüğe konulmasına intizaren 
hükümetler âcil ihtiyaçları»! bir an evvel karşı
lamak üzere komisyonca ihzar olunan «Millet
lerarası Turizme dâhil Gümrük Sözleşmesi», 
«Milletlerarası Ticari ve Karayolu Taşıtları 
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Sözleşmesi» ve «Milletlerarası Karayolu ile Eş
ya nakliyatı» hakkındaki Gümrük Sözleşmesi 
projelerinin geçici olarak tatbikma dair bir an
laşmayı 16 Haziran 1950 tarihinde Cenevre'de 

• imzalamışlardır. 
Katılacak memleketler bu sözleşmelerden 

yalnız birine, ikisine veya her üçüne de iştirak
te serbest bırakıldıklarından ilgili bakanlıklar. 
arasında vâki görüşmeler neticesinde memleke
timiz menfaatleri bakımından şimdilik bu anlaş
manın sadece Turizme dair olan sözleşmesine il
tihaka karar verilmiştir. 

Kömür, Çelik komitelerinden gönderilen 
belge ve neşriyat işletmeler Bakanlığınca incelen
mekte, bilhassa kömür mevzuunda istihsal, istih
lâk ve dağıtıma mütedair teknik ve ihsai mev
kut ve gayrimevkut bilgilerden istifade olun
makta, komite ve çalışma grupu faaliyetlerinin 
alâkalı safhalarından ve neşriyatından mezkûr 
bakanlığa bağlı bulunan Sümerbank, Etibank 
ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ma
lûmat verilerek bu mevzuların istifade sahaları 
genişletilmektedir. 

Endüstri ve esas maddeler komitesine bağlı 
bulunan Mesken Tâli Komitesinin çalışmaları 
meyanmda bulunan yapı ve şehircilik mevzula-
riyle Bayındırlık Bakanlığımızın Yapı ve imar 
işleri Reisliği meşgul bulunmakta ve mezkûr 
komitece neşrolunan belge ve dokümanlar alâ
ka ile incelenmektedir. Bu arada komisyon icra 
sekreterliğinin sıhhi ve iktisadi bakımlardan ka
nuni müeyyidelerle sağlanan asgari mesken 
standartlarına mahsus muhtelif memleketlerde 
m er'i mevzuat hakkındaki 146 sayfalık ihzari 
raporu ile yapı mevzuunda Araştırma Konfe
ransının çalışmalarına ait Mesken Tâli Komi
tesince neşredilen 314 sayfalık bülten ve buna 
müteferri birçok istifadeli neşriyat ve raporların 
tetkik ve tercümelerine başlanmış bulunmakta-
dır. 

Kereste Komitesi; kerestenin rasyonel kul
lanılması üzerinde teknik araştırmalar yapmak, 
kereste statistikleri ihzar etmek ve kereste is
tihsal ve istihlâkini uzun vadeli *bir plân içinde 
hazırlamak gibi faaliyetleriyle memleketimize 
bu konularda toplu olarak bilgi edinmek im
kânlarını bahşetmektedir. 

Orman işletmesi ve kereste endüstrisine ait 
alet ve malzeme listesi, kereste piyasası hakkın
daki neşriyat, Akdeniz memleketleri Tâli Ko-
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misyonunun ilmî çalışmaları, muhtelif memle
ketler ormancılığını tanıtma maksadiyle tertip 
edilen konferanslar umumiyetle faydalı olmak
tadır. Kereste komitesinin delaletiyle Birleşik 
Amerika ormancılığı hakkında yapılmış olan bir 
buçuk aylık tetkik seyahatine Türk delegeleri 
de iştirak ettirilmiş ve faydalandırılmış bulun
maktadır. 

Elektrik enerjisi komitesinin şimdiye kadar 
1 ele almış olduğu işler, elektrifikasyon dâvalarını 

toptan halletmiş bulunan memleketlerin bu sahan
daki faaliyetlerini desteklemeye inhisar etmiş
tir. Halbuki, bizim için asıl mesele memleketi
miz dâhilinde ucuz ve bol elektrik enerjisi istih
sal etmektir. Bu gayenin temini için de hariçten 
malî ve iktisadi yardıma muhtacız kanaatimiz
ce komitenin üzerinde çalışması lâzımgelen mev
zuun da bu olması gerektiğinden 29 Mayıs'ta ya
pılan altıncı toplantıda bu husus talep edilmiş
tir. 

Avrupa Ekonomi Komisyonunun faaliyet gös
teren ve Avrupa memleketlerine ve bu meyanda 
memleketimize fayda sağlıyan komite ve çalışma 
gruplarını zikretmiş bulunmaktayım. Bundan 
böyle mezkûr komisyon çalışmalarından daha 
çok faydalanabilmemizi temin için komisyonun 
altıncı yıllık toplantısında delegemiz tarafından 
bu husustaki görüşümüz açıklanmış ve. komitele
rin şimdiye kadar, iktisaden tam gelişmiş mem
leketlerin menfaatlerine inhisar eden çalışma
ların bundan böyle iktisaden az gelişmiş memle
ketlerin ünyelerine uygun şekilde ayarlanması 
temennisi izhar olunmuştur. 

Bizi yakinen ilgilendiren mevzular Cenevre'
deki daimî Delegemizce takip olunmaktadır. Ko
mitelerin faaliyetleri pratik sahalara intikal etti
ği nispette bunları yakından takip etmek için 
gereken tedbirler alınacaktır. 

Söz konusu Komisyonun Genel SekreteriMr. 
Myrdal izhar ettiği arzuya cevaben vâki daveti
miz üzerine bu sene başında memleketimizi ziya
ret etmiş ve burada kaldığı müddet zarfında il
gili Bakanlıklarla yaptığı temaslarda, komisyon 
mesaisi hakkında, mufassal malûmat vererek gö
rüş teatisinde bulunmuş ve bu hususlarda mem
nuniyetini bildirmiştir. 

Şarki ve Garbi Avrupa blokları arasındaki 
çok şiddetli münakaşalar ve siyasi vaziyetin ar-
zettiği engeller dolayısiyle faailyeti sekteye uğ-
rıyan Ticaret Komitesi, bütçe ve diğer mülâha-
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zalar dolay isiyle henüz kadrosu kurulamryan El I 
Emeği Komitesi ile Tarım meseleleri Komitesi ge
çen yıl içinde faailyet gösterememişlerdir. 

2. Komisyonca yayınlanan tetkik eserleri, 
raporlar ve saire, yukarda arzettiğim veçhile, il
gili Bakanlık ve makamlarımızca alâkaya şayan 
görüldükleri nispette tetkik ve tasnif edilerek 
istifadeye arzolunmaktadır. I 

3. 1950 yılında yapılan Beşinci Umumi 
toplantıda teknik yardım konusunda alman ka
rara uygun olarak Avrupa Ekonomik Komisyo
nunun teknik yardım sahasında daha faal bir rol 
oynaması icabetmekteydi. 

Ancak, bizzat teknik yardım faaliyetlerini 
finanse edecek malî imkânları mevcut bulunmı-
yan komisyonun bu sahadaki rolü, ilgililer ara
sında bir irtibat ve koordinasyon mahiyetini 
aşamamıştır. New - York'taki Teknik Yardım 
idaresi tarafından Cenevre'de Avrupa Ofisi nez-
dinde bir Teknik Yardım Bürosu açılmıştır. 

Altıncı toplantının açılış demecini yapan 
icra Sekreteri Mr. Myrdal'in açıkladığı gibi, 
Avrupa Ekonomi Komisyonu, Birleşmiş Millet
ler Teknik Yardım idaresi merkezince vâki tek
lifi kabul ederek teknik yardım konusunda yeni 
vazifeler almış bulunmaktadır. Iktisaden az ge
lişmiş memleketlerin kalkınmasını temine yarı-
yacak bu teşebbüslerin Avrupa memleketlerin
de ilgi ile karşılanacağı şüphesizdir. 

Mezkûr idare aynı zamanda memleketimizde 
de bir daimî temsilci bulundurmaya karar ver
miş ve Mr. Milton Winn adındaki mütehassısı 
bu konudaki ihzari çalışmaları yapmak üzere 
vazifelendirmiştir. Bugünlerde memleketimize 
gelmiş bulunan mumaileyh ECA, Truman'm 
dördüncü noktası, Birleşmiş Milletler ihtisas te
şekkülleri, Fullbright gibi çeşitli kaynaklardan 
sağlanmakta olan teknik yardımlardan fayda
lanan muhtelif devlet daire ve müesseselerimiz 
arasında iş birliğini sağlamak ve bu hususta te
dahülün önüne geçmek suretiyle, memleketimi
zin bu yardımlardan âzami derecede istifadesi
ni temin etmek çarelerini araştırmak üzere ev
velce Dışişleri Bakanlığında yapılan bakanlık-
lararası ihzari mahiyetteki toplantılar neticesin
de kurulan komite ile işbirliği yapacaktır, ve 
o komisyonun da yardımından istifade edecek
tir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 
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FETHÎ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

Dışişleri Bakanımızın Hükümet adına vermiş 
oldukları uzun beyanlarından dolayı kendi
lerine teşekkür ederim; yalnız benim bu bahiste 
sorduğum sorular, belirli sorulara inhisar eder
ken daha çok mevzu hakkında umumi bir eks-
poze yapmış olmayı muvafık görmüş olacaklar 
ki, bu teşekkülün kurulduğundan itibaren, fay
dalı olmakla beraber , bazan sorularımın ce
vapsız kalmasını müntehi olacak şekilde ko
nuştular. 

Memleketimizin ikinci Dünya Harbinden 
sonra Birleşmiş Milletler Teşkilâtı işleriyle 

j lâyıkı veçhile alâkadar olmaması dolayısiyl'e, bu 
! işlerden muayyen bir mevzu üzerinde, daha 
I çok Avrupa iktisadi Komisyonunun mesaisini 

takip ederek, bilhassa komite toplantılarının 
bir kısmında memleketimiz temsilcisinin hiç bu-
lunmaması karşısında, mevzuu sahipsiz gördü
ğüm için böyle belirli sualler sormuştum. Bu-

j gün için hakikaten Dışişleri Bakanlığı bu mev-
I zuda bir nevi transit vazifesini görmekte ve 

birçok meseleler ilgili Bakanlıklara gönderil
mektedir. Ama ilgili Bakanlıklarda işin tutu
luş şekli maalesef sağlıyabileceğimiz menfaat
leri şağlıyabilecek hacımda ve derecede değil
dir. Bunlardan meselâ Bayındırlık Bakanlığı 
Karayolları kısmında hakikaten müspet netice 
alınmış Avrupa karayolları şebekesine memle-
ketimizin menfaatine olanak 4 bin küsur kilomet
relik yol ithal edilmiştir. Bu, hakikaten bir mu
vaffakiyettir. Fakat diğer taraftan meselâ Kö
mür Komitesinde acaba Türkiye rol oynıyabile-
cek durumda bir Devlet değil mi idi ki rapor
lar gönderilmekle iktifa olunarak bu raporlar 
üzerinde gerekli tetkikler yapılmaması yüzün
den memleket lehine birtakım menfaatler sağ
lamak imkânı varken bu sağlanamamaktadır. 
Bunun gibi diğer birçok mevzularda dahi alâ
kalı bakanlıkların alâkasına iş terkedildiğinden-
dir ki, birinci sorumun cevabı yani sağlanan 
faydalar nelerdir, mevzuuna gayet mahdut 
cevap vermek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Sualin ikinci kısmına gelince; ne gibi faydalar 
sağlanacağı ümit edilmektedir? Bu meseleye de 
alâkalı bakanlıkların birbiriyle yarış eder-

I cesine işe sahip çıkması lâzımdır. Hakikaten bu 
raporlar gönderilip raflara konmasın, tetkik 
edilsin, bu tetkikler neticesi bildirilsin. Koor-

I dine edilsin. Umumi toplantılara giden delege-
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ler edebî ve mücerret, nazigâne ifadelerle 
Avrupa İktisadi Komisyonunun mesaisini methet
mekle kalmıyarak müşahhas mevzular üzerinde 
de durabilsinler. Bunu temenni ederim. 

İkinci durum şu idi : Bu komisyonca yayın
lanan telif eserlerinden memleketimizi ilgilen
direnler var mıdır?. Ve onlar hangi makamlarca 
takip ve tetkik olunmaktadır?. Bu komisyonda 
komitelere, hakikaten, teşkilâtın sekreteri bulu
nan ve memleketimize gelip alâkalı dairelerde 
muhtelif derecelerde temas samimiyeti bula
rak, ö alâkalı dairelerle bugün dâhi müna
sebetini devam ettirmekten zevk ve haz du
yan £rof. Myrdhal'm açış nutkunda da be
yan ettiğ veçhile; komitelere esasen devam 
az olmaktadır. Başkalarının devamı bizi alâkadar 
etmez. Fakat biz, alâkalı olduğumuz mevzularda 
devam edecek olursak, yollar mevzuunda olduğu 
gibi memleketimize birçok şeyler kazandırabiliriz. 
Bu sebeple bilhassa alâkalı makamların, mesele
ler Dışişleri Bakanlığndan itibaren nerelere gidi
yorsa, o makamların da işi benimsiyerek, takip 
ederek, netice alacak §ekilde Dışişleri Bakanlı
ğına intikal ettirmeli ve nihayet Dışişleri Bakanlı
ğı da bu komisyon çalışmalarına katıldığında bir 
takım umumi görüşler serdetmekle değil, hâdise 
üzerinde, mevzu üzerinde durmak suretiyle memle
ketin bugünkü istifadesini artırmak yolunu tut

malıdır. Bu sebepledir ki, bu iş sadece D şişleri Ba
kanlığını alâkalandırmadığı için, bendeniz soruları
mın cevaplandırılmasını Başbakandan rica et
miştim. Fakat bu vesile ile, diğer alâkalı bakan
lıkların da alâka göstermeleri suretiyle Hükümet 
için faydalı olmalarını temenni etmek isterim. 

Üçüncü soru da, Umumi Heyet toplantılar n-
da iktisaden geri kalmış memleketlerin kalkınma
sı için ne gibi tedbirler alınmıştır? Bu bahiste 
komisyonca bir tetkikat var mıdırl Şeklinde idi. 
Eğer delegemiz umumi heyet toplantılarında has
saten bundan sonraki komisyon mesaisinin 
İktisaden geri kalan memleketlerin kalkınması 
•mevzuunda teksif etmesi temennisini izhar et
meseydi, bunun üzerinde o kadar durmıyacak-
tlm. Fakat mademki haklı olarak delegemiz bu 
mevzu üzerinde durmuştur. O halde, bu mev
zuda bütün Birleşmiş Milletler Teşkilâtının ya
yınlarını tetkik etmeye zaruret vardır. Buna 
ait bir yayın vardır; arkadaşlar. Bir eser neş
redilmiştir ve bu beş salahiyetli profesör ve mü-
»tefeassUs zatlar tarafından yakında neşredilmiş-
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I tir. Bu vesile ile gene temenni ediyorum ki, bu 

eserde de tavsiye edilen tedbirler ne ise bu ted
birleri tehalükle alıp tetkik edelim. Yalnız Av
rupa îktisat Komisyonunda değil, bütün bey-
be'lnıilel teşekküllerde de bu tavsiyeler istikame-

j tinde çalışacak olursak muvaffakiyet ihtimalle
rimiz artar. Bendenizin son olarak temennim, 
bu mevzularda, bugüne kadar olduğundan çok 
daha fazla ehemmiyet veercek olursak maddi ve 
mânevi baklandan nıemleketimiz için büyük fay
dalar sağlıyabiliriz. Bunun halledilebilmesi için 
de bu mevzuun memleketimiz için de yeni baştan 
gözden geçirilmek suretiyle bir koordinasyona 
tâbi tutulması lâzımdır. Bu işlerde Dışişleri Ba
kanlığının bugünkü transit şekli devam edecek 
olursa, hiçbir makam bu işe sahip bulunmıyacak 
olursa ve nihayet bu iş dairelerde çalışan memur
ların himmetine terkedilecek olursa ele geçen bu 
fırsattan da memleket istifade edemiyecektir. 
Ben işin yeniden reorğanize edilmesini temenni 
ederek söylerime son veriyorum. (Alkışlar). 

3. — Zonguldak Milletvekili Ah dür rahman 
Boyacıgiller'in, Millî Savunma ihtiyaçları için 
yayılacak istimlâklar hakkındaki Kanuna göre 
yapılan istimlâklerin sayısına ve bu sebepten 
açılan tezyidi bedel dâvalariyle neticelerine da
ir Millî Savunma Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/316) 

BAŞKAN — Soru sahibi yoktur, gelecek 
Birleşime bırakıyoruz. 

4. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığının yıllık geliri ile gideri miktarına, san
dık mensupları için ev inşasının düşünülüp dü
şünülmediğine, Emekli Sandığı ile İşçi Sigorta
larının tevhidi hususudaki çalışmalara ve bu 
konuda bir kanun tasarısının hazırlanıp hazır
lanmadığına dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/317) -

BAŞKAN — Soru sahibi yoktur, gelecek Bir
leşime bırakıyoruz. 

5. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
Cemiyetler Kanunu bakımından 1950 yılı için
de kaç cemiyet veya partinin teftiş ve murakabe
ye tabi tutulduğuna, Demokrat Partinin bu 
sene Adana'da yapılan kongrelerinin kanun hü
kümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığına; 
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Ceyhan Kızılay Kongresi ile seçilen idare heye
tinin kanuni durumîarına ve yeni bir Cemiyet
ler Kanunu yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusuna İçişleri Bakanı Halil özyö-
rük ve Adalet Bakanı Rukneddin Nasuhioğlu'-
nu% sözlü cevapları (6/348) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sözlü sorulara Adalet ve İçiş

leri Bakanlıklarınca cevap verilmesine yüksek 
delâletinizi dileriz. 

1. Mevcut Cemiyetler Kanunu siyasi olan 
ve olnııyan bütün cemiyetlere ve bu cemiyetler
de ve partilerde cereyan etmekte olan kongre
lere, kayıtlara ve seçimlere dikkatle tatbik 
olunmakta mıdır? 

2. Bütün bu cemiyetlerin mesaisini yetkili 
makamlar takip ediyor mu? kayıtları; defterle
ri ve her türlü işleri teftiş ve murakabe ediyor 
mu? 

1950 yılı içinde kaç cemiyet veya parti bu 
bakımdan ve nerelerde teftiş ve murakabe gör
müştür ? 

3. Demokrat Partinin bu sene Adana'da 
yapılan bucak, ilce ve il kongreleri idari ma
kamlarca takip olunmuş ve kanun hükümlerine 
uygun olarak yapıldıkları tasdik edilmiş midir? 

4. Ceyhan Kızılay Kongresinin ve bu kong
rede seçilen idare heyetinin bugünkü kanuni 
durumu nedir? 

5. Bugünkü şartlarına uygun yeni bir Ce
miyetler Kanunu yapılması Hükümetçe düşü
nülmekte midir? Hazırlık varsa ne safhadadır? 

Seyhan Milletvekili 
Cezmi Türk 

BAŞKAN —" Söz İçişleri Bakaranındır. Bu
yurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALİL ÖZYÖRÜR (İz
mir) — Muhterem arkadaşlar, Seyhan Milletve
kili sayın Cezmi Türk'ün sözlü soru önergesinin 
birinci bendi mevcut Cemiyetler Kanununun 
siyasi olan ve olmıyan cemiyetlere ve bu cemi
yetlerde ve partilerde cereyan etmekte olan 
kongrelere; kayıtlara dikkatle tatbik olunmak
ta mıdır? 

Cemiyetler Kanunu hukuki mahiyetleri iti
bariyle iki nevi ahkâmı ihtiva etmektedir. Bun
lardan bir kısmı cemiyetlerin iç bünyelerini il
gilendiren tamamiyle tanzimi mahiyette hüküm
ler olup, bunların tatbik edilip edilmemesi ce-
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miyetin üyeleriyle mânevi şahsiyeti veya organ
ları arasında hukuki bir ihtilâf konusu teşkil 
eder ve mahkeme huzuruna getirildiği takdirde 
hâkim tarafından halledilir. Kanunun âmme ni
zamı mülâhazasiyle vaz 'edilmiş olan diğer bir 
kısım hükümleri, bilhassa memnuiyetler de 
vardır ki, bunlara riayetsizlik halinde yine ka
nunda yazılı ceza müeyyideleri harekete gelir. 

Bu mânada soru önergesinin birinci madde»-
sine müspet şekilde cevap vermek lâzımgelir. 
Devlet, cemiyetlerin iç ihtilâflarına karışma
makta ve fakat âmme nizamını ilgilendiren hü
kümlerin tatbikini, icabında ceza müeyyideleri
ni harekete getirerek temin etmektedir. 

Soru önergesinin ikinci maddesinde, cemiyet
lerin mesaisinin yetkili makamlar tarafından 
takip ve kayıtlar, defterler ve her türlü işlerin 
teftiş ve murakabe edilip edilmediği sorulmak
tadır. 

Yüksek mâlûmlarıdırki, cemiyet kurmak 
Anayasamız gereğince Türklerin tabiî hak ve 
hürriyetle rindendir. Ve Cemiyetler Kanunu bu 
hürriyeti nizamlıyan bir kanundur. 

Anayasamızın ruhuna ve Cemiyetler Kanu
nunun sarih metnine nazaran cemiyetler, soru 
sahibinin, (yetkili makamlar) tâbiri ile ifade 
ettiği idarenin daimî ve sistematik kontrolü 
altında değildirler. İdarenin, cemiyet kurma 
hürriyeti muvacehesindeki yetkilerini smırlı-
yan kanunun dördüncü faslı hükümlerine na
zaran bu yetki üç şekilde tezahür etmektedir : 

1. Mahallî hükümet tarafından cemiyet
lerin muameleleri, defterleri ve hesapları 
teftiş ve tetkik edilebilir. Bu yetkinin dikkata 
şayan iki hususiyeti vardır. Evvelâ, kanun 
vâzıı (edilir) değil, (edilebilir) demekle, yapı
lacak teftiş ve tetkikin her zaman ve munta
zaman değil, ancak bir lüzum ve zaruret ha
linde yapılabileceğini, yani bunu kaidevi olma
yıp istisnai bir tedbir olarak mütalâa ettiğini 
ifade eylemiştir. 

Bu ifade, cemiyetlerin münhasıran kendi 
iradeleriyle varlık kazanacaklarını tasrih eden 
birinci maddenin ikinci fıkrası hükmü ile mü
tenazır olarak mütalâası halinde idarenin ya
pacağı teftiş ve, tetkikin, ancak biraz evvel 
arzettiğim memnuiyetlere riayetsizlik edildiği
ne dair kuvvetli emareler mevcut olduğu za
man, sırf âmme nizamını muhafaza ve ceza 
müeyyidelerini harekete getirmek gaye ve he» 
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define maksur ve münhasır olarak yapılabile- ] 
ceği tezahür eder. Anayasa hürriyetlerine titiz j 
bir şekilde riayeti prensip olarak kabul eden 
hükümetimiz bu maddedeki istisnai salâhiyeti 
ancak katî lüzum halinde kullanmaktadır. j 

Şayanı dikkat olan ikinci nokta fâslm unva
nında teftiş ve murakabe denilmesine rağmen ! 
madde metninde murakabe kelimesinin değil 
tetkik kelimesinin kullanılmış olmasıdır. Hu- i 
kuki tâbir olarak teftiş ile murakabe arasın
daki fark, yani teftişin muamelenin ifasından 
sonra murakabenin ise ifadan önce ve ifa sıra
sında yapılacak kontrole dalâlet etmesi keyfi
yeti, vâzıı kanunun idare tarafından cemiyet
lere müdahaleyi tazammun eder, bir hüküm
den itina ile içtinap ettiğini vuzuhla ortaya 
koymaya kâfidir. 

idarenin diğer yetkileri, zabıtanın, cemiyet
lerin merkez ve müesseselerine girebilmeleri I 
ve cemiyetlerin umumi içtimalarmda mahallî 
hükümetin lüzum görürse bir hükümet komi
seri bulundurabileceğinden ibarettir. 

Hükümet komiserinin bulundurulması key
fiyetini dahi (lüzum görülürse) şartına talik 
eden vâzn kanunun, cemiyetleri mümkün ol- ı 
duğu kadar idarenin kontrolundan azade bu
lundurmak istediği aşikârdır. 

Bu durum karşısında cemiyetlerin hükü- | 
metçe kesif bir teftişe tâbi tutulmamış olması 
vakıasını, bir taraftarı hükümetin cemiyet hür
riyetine verdiği kıymetin bir ifadesi diğer ta
raftan cemiyetlerde yolsuzluk ve kanunsuzluk 
hallerinin gayet nadir vukuagelmekte bulun
duğunun delili olarak memnuniyetle karşıla
mak icabeder. 

Soru önergesinin üçüncü maddesinde, De
mokrat Partinin bu sene Adana'da yapılan 
kongreleri idari makamlarca takip olunmuş 
mudur1? Ve kanun hükümlerine uygun olarak 
yapıldıkları tasdik edilmiş midir? diye sorul- J 
maktadır. J 

Takip kelimesine, ilgilenmek mânası veril
mek şartiyle bu sualin birinci kısmına müspet 
cevap vermek lâzımdır, idari makamların mem-
Jeketşumul bir siyasi partinin, kendi böl
geleri dahilinde yapılan kongreleri ile ilgilenmesi 
kadar tabiî ve zaruri bir şey olamaz. Fakat takip 
bir kontrol veya müdahalenin öncüsü mahiyetinde 
bir fiil olarak mütalâa edilmişse, böyle bir şey yok
tur. Kanun idare makamlarına siyasi partilerin i 
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kongrelerini bu mânada takip hususunda hiçbir 
vazife vermemiştir. 

Sualin ikinci kısmına gelince; parti kongre
lerinin kanuna uygun olarak yapıldıklarının 
idari makamlarca « tasdik » edilmesi asla varit 
değildir. Demin de arz ve izaha çalıştığım gi
bi, ceza tehdidi altında menedilmiş bir fiil işlen
diği iddia edilmedikçe, kongrelerin kanuna uy
gun olup olmaması partinin iç işlerindendir ve 
idarece her hangi bir müdahaleye asla mevzu 
yapılamaz. 

önergenin dördüncü maddesinde Ceyhan 
Kızılay Kongeresinin ve bu kongrede seçilen 
idare heyetinin durumu sorulmaktadır. 

Ceyhan'da Kızılayın 1951 Kongresi yapıl
mamıştır. 1950 kongresi merkez mümessilinin hu
zuru ile yapılmış ve seçilen heyete bu kurumun 
evrakı ve defterleri merkez mümessili tarafından 
tevdi edilmiş ise de seçim, genel merkezce tasdik 
edilmediğinden bu idare heyeti hiçbir faaliyet
te bulunmamıştır. 

Yeni bir Cemiyetler Kanunu yapılması mev
zuuna gelince; Cemiyetler Kanununda anti de
mokratik hükümleri ihtiva edip etmediği nok
tasından tetkika tâbi tutulan diğer kanunla
rımız meyanında incelenmektedir. 

BAŞKAN — Söz Adalet Bakanınmdır. 
ADALET BAKANİ RÜKNEDDlN NASU-

IIIOÖTLU (Edirne) — Seyhan Milletvekili Dr. 
Cezmi Türk arkadaşımızın sorduğu suallerin 
birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddele
rine Sayın İçişleri Bakanı lâzımgelen izahati 
arzetti. 

Sorunun beşinci maddesi olan Cemiyetler 
Kanunun tadili meselesine bendeniz de arzı 
cevap vereceğim. 

Demokrasiye mugayir hükümlerin mevcut 
mevzuattan taranması bakanlıklar arası bir 
komisyon tarafından tetkik edilmektedir. Bu 
komisyon hâlen mesaisine devam etmektedir. 
Bu arada Cemiyetler Kanunu da tetkik edil
mektedir. Bundan başka ayrıca Adalet Bakan
lığında da Cemiyetler Kanunu üzerinde alâkalı 
bir komisyon çalışmaktadır. Netice itibariyle, 
lüzum ve zaruret hâsıl olduğu takdirde, yeni 
bir Cemiyetler Kanunu tasarısı hazırlanacak ve 
Yüksek Meclise arzedilecektir. (Soldan alkış
lar). 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 

— 334 — 



B : 93 22. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, sayın 

bakanların verdikleri şekle ait izahata teşekkür 
ederim. Fakat bendeniz bu meseleyi memleket 
çapında bir içtimai derdimizin mevzuu telâkki 
ettiğim için o bakımdan arzetmek istiyorum. 

Mevcut Cemiyetler Kanununun demokratik 
hayata lüzumlu veya kâfi olup olmadığına dair 
Hükümetimiz henüz karar vermemiş vaziyette
dir. Halbuki çoğunluğu sefalet ve fakirlik içinde 
yaşıyan halkımızın her şeyden önce içtimai tesa-
nüde ihtiyacı vardır. Bunu da maddi mânevi 
bütün kuvvet ve kıymetlerimizi yıpratıcı, yıkıcı, 
ve parçalayıcı parti mücadeleleri değil ancak ve 
ancak vatandaşlar arasında ahlâki ve kanuni 
eşitliği teminat altına alacak bir idare ve onu 
ayakta tutacak bir iktidar ile elde etmek müm
kündür. 

Teşkilât ve programları n,e olursa olsun, bu
günkü partizan politika! ı ve zümre hâkimiyetleri 
tesisine çalışan partilerden artık halkımıza 
usanç gelmiş ve içtimaî vicdanda büyük inkisar
lar yaratmıştır. Bu bir içtimai vakıadır. 
arkadaşlar. Maalesef Halk Partisi idaresi mem
leketimizde bir siyasi ticaret adamı tipi yarat
mıştır. Cemiyetlere, partilere yılda 120 liradan 
fazla aidat vermek memnu iken bu tipler parti
leri sureta borçlandırarak kendi malî nüfuzları 
altına almakta sonra da elde ettikleri uüfuz ve 
iktidardan istifade ederek parti prestijini sömür-
mektedirlar. Harcadıkları on binler yerine yüz 
binler elde ederek çok kârlı bir işletme meydana 
getirmektedirler. Bu husus Cemiyetler Kanunu
nun birinci maddesine açıkça aykırıdır. 

Malûm olduğu üzere 1 Temmuz 1901 tarihli 
Fransız Cemiyetler Kanununun birinci maddesi 
de aynen bu fıkrayı ihtiva ediyor. Bu husus 
Sayın Adnan Menderes tarafından 1946 da bu 
kürsüden ifade edildiği halde o vakitki Hükü
metçe kabul edilmemiştir. Buna rağmen eldeki 
metnin bu fıkrası mota mo, harfiyyen Fransız 
kanununun aynıdır. «Kazanç paylaşmaktan baş
ka bir amaçla ikiden ziyade kşinin bilgilerini 
faaliyetlerini .sürekli bir şekilde birleştirmeleri,» 
diye ifade edilmektedir. 1 Temmuz 1901 tarihli 
Fransız Cemiyetler Kanununun birinci maddesi 
de aynen bu fıkrayı ihtiva ediyor. Şu halde si
yasi partiler başta olmak üzere cemiyetlerin ku
ruluşunda menfaat paylaşma amaeı bulunmıya-
caktır. Cemiyet kuran insanlar bilgi ve faaliyet
lerini âmme menfaati uğruna sürekli bir şekil-

. 1951 O : 1 
de birleştireceklerdir. Maalesef idari makamlar 
mevcut kanunun sarahatine rağmen alelûmum 
cemiyetleri ve bilhassa partileri bu bakımdan 
daimî bir teftiş ve murakabe altında bulundur
maya muktedir olamıyorlar. Partizanlık eden 
adamların nüfuzundan Devlet otoritesini koru
mak ve Hükümet işlerini intizama sokmak için 
tek parti devrinde dahi çok ıstırap çekildiğini 
ve merhum Atatürk'ün nihayet bütün partici
leri vali ve kaymakamların emrine vermek gibi 
bir garibeye müracaat zaruretinde kaldığını 
unutmıyalım. Bugün yeni iktidarın yeni türiyen 
partizanları da bizim vilâyetimizde eskilerin 
aynı olduklarını âdeta birbirleriyle yarışırca-
sıca ispat etme durumuna düşmüşlerdir. 

BAŞKAN — Yalnız Cezmi Bey bu mevzu 
ile Igili değildir. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Seçmenler 
üzerinde maddi ve mânevi nüfuz tesis edilme
mesi, hattâ hediye ve ikram yapılmaması yeni 
Seçim Kanunu hükümlerinden iken parti seçim
lerinde bilhassa delegelerin oyları açıkça satın 
alınmaya çalışılmaktadır. Ziyafetler, mevki, 
kredi vaitleri müstakbel menfaatler iraesi ile 
avlanmaktadırlar. 

; Seçimlerden önce seçmenlere telkinde bulu
nulmaması, propagandaların kesilmesi yine 
son kanunların icaplarından iken, partiler içi 
seçimlerde bu hususlar tamamen tersine cere
yan etmekte, hattâ partili olmayı partizanlık 
telâkki eden bâzı arkadaşlar parti Genel idare 
Heyetinden, ilham ve emir alarak kongre seç
menleri olan delegeleri gece yarılarından son
raya kadar lokantalara, otellere toplıyarak 
mânevi baskı yapmakta, akla gelmiyecek ka
dar çeşitli vaitlerle istenilen şahıslara oy ver
meleri temin olunmaktadır. İçtimai hayatımızı 
tanzim etmesi lâzımgelen Cemiyetler Kanunu
nun tatbikatı, memleket realitesi olarak göz 
önünde tutulması lâzımgelen meselelerden biri
sidir. Cemiyetler Kanunu Sayın Adalet Baka
nının buyurdukları şekilde cemiyetlerin iç iş
lerine, orada çıkacak vakalara müdahaleye 
münhasır olmamalıdır. Şunu da arzedeyim ki, 
defatla tekrar ederek, noktai nazarından bahis 
buyurdukları vâzıı kanunun, yani bizden evvel
ki meclisler, bu kanun üzerinde fazla durma-
mamışlardır. Elde mevcut Cemiyetler Kanunu 
1936 da buradan geçerken cereyan eden müza-
zakereyi tetkik etmek istedim. Vâzıı kanunun 
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noktai nazarını nereden anlarız? Meclis müza
kerelerinden ve Meclis zabıtlarından. Zabıtları 
tetkik ettim. Orada bermutat tasarı ivedilikle 
mevkii müzakereye konmuş; yalnız rahmetli 
Berç Türker çıkmış ve bu kanun Meclise 1933 
senesinde gelmiş, 3 sene yattıktan sonra henüz 
gündeme girebilmiş ve [bunda da ivedilik teklif 
edilmiştir. «Bu kâğıtları da çabuk yazmışlar, 
yeni verdiler, okuyamadım» diyor. Başkaca 
esaslı bir konuşma yapılmadan bu şekilde ve 
kemali süratle kanun çıkıp gidiyor. Vâzıı ka
nunun noktai nazarını belirtecek burada hiçbir 
görüşme yoktur. Ancak 1946 da sınıf esasının 
kalkması için, sınıflara müstenit cemiyetler ve 
partiler kurulmasın diyen oradaki kayıt kal
dırılırken Sayın Adnan Menderes aynen şöyle 
demektedir: 

«Arkadaşlar, yürürlükte bulunan Cemiyetler 
Kanunu 1901 tarihli Fransız Cemiyetler Kanu
nunun hemen hemen aynen tercümesinden iba
rettir. Arada bir fark varsa o da yarım asır 
önceki Fransız Cemiyetler Kanununa nazaran 
bizimkinde siyasi hakların ehemmiyetli surette 
kayıt altına alınmış olmasıdır.» 

«Bu değişiklikler yapıldıktan sonra dahi 
meydana gelecek olan kanun 1901 Fransız Cemi
yetler Kanununa ve hattâ 2 nci Meşrutiyet Ce
miyetler Kanununa göre de daha geridir.» 

Sayın Bakanlara arzederim; bu sözlere de 
dikkat etsinler: «Hürriyeti yoketmek için yine 
hürriyeti vasıta olarak kullanmak istiyen tota
liter zihniyetteki teşekküllere yurdumuzda yer 
vermenin, memleketin yüksek menfaatleriyle ve 
demokrasinin emniyet altında bulundurulması 
lüzumu ile asla telif kabul etmiyeceğine kani 
bulunuyoruz.» 

Bugün elimizde bulunan ve 1946 da çıkmış 
olan kanunun ne dereceye kadar antidemokra
tik olduğunu ve diğer maddelerinin Fransız ka
nununun motamo tercümesinden maalesef ayrı
larak bâzı kısımları alınıp yerine birçok indi 
hükümler ilâve edildiğini de ben belirteyim. Bu 
meyanda şunu da arzedeyim ki, meselâ: Cemi
yetler Kanununun 17 nci maddesi «ikametgâh-
lariyle, gayelerine hadim gayrimenkullerden baş
kasına tasarruf edemiyeceklerini» bildirdiği hal
de, cemiyetlere ve partilere, hattâ bağışlama ve 
vasiyet suretiyle itikal edenlerin de paraya çev
rilmesini emretmişken zamanın iktidar partisi 
gayrimenkule tesahup etmek için; bu hükmünün 
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aynı kanunun 40 ncı maddesiyle ortadan kaldı
rıyor. Ve kanunun neşri tarihinde mevcut cemi
yetler bu hükmün dışındadır, diyor. Yani o ta
rihe kadar kurulan cemiyetler ve partiler gayri
menkule tesahup edebilirler, ondan sonrakiler 
bunları yapamaz. Bunu ne dereceye kadar Fran
sız kanunundan aldıklarını ne dereceye kadar 
hukuki tatbikata uygun olduğunun takdirini sa
yın bakanlara bırakıyorum. 

Sorumun bir kısmı cevapsız kalmıştır. Sayın 
Bakandan 1950 yılında memleket dâhilinde ne
relerde hangi cemiyet ve partilerin teftiş ve mu
rakabe edildiğini sormuştum. Buna müspet ola
rak mahal, mekân ve s&yı zikriyle bir cevap ala
madım. Bu teftiş ve murakabenin bir teamül 
şekline girmediğini anlıyorum, esasen bendeniz 
de bundan müştekiyim. 

Bu kanunun Adana 'daki kongrelerde gördü
ğüm tatbikatına gelinde; şu kadarını arzedeyim-
ki : Cemiyetler Kanununun 3 ncü maddesinin 
A, B, D fıkraları ve yine aynı kanunun 19, 20, 
21, 23, 28, 36 ve 40 ncı maddeleri bu arzettiğim 
kongreler bilhassa ilce ve il kongrelerinde ihlâl 
edilmiştir. Bu ihlâl keyfiyeti şümullenmiş, fer
yat haline gelmiş, gazetelerde yazılmıştır. Ma
hallî idare âmirleri ilgilenmemiş, nihayet en bü
yük idare âmirine yapılan müracaata verilen ce
vabı sizlere okuyacağım. Valinin cevabı şudur; 

ilce kongresinde hâdise çıkmıştır. Polis gel
miş işe müdahale etmiştir, emniyet müdürü, 
kongreyi tatil ediyorum demiştir, sonra bâzı 
partizan gruplar kongreye devam ediyor diye 
Ankara ile telefon muhabereleri olmuştur, 
kongreye devam edilmiş sayılmıştır. 

Bu husus sorulduğu zaman vali şu cevabı 
vermiştir: 

Kongrenin kavgalı, döğüşlü bir hava içinde 
cereyan ettiğini söylemiş ve mahalline emniyet 
müdürü Muhsin Gök gönderilmiştir. 

Kongrenin tatili talep edilmesi üzerine bâzı 
delegelerin vilâyetin emrine uyarak mahallin
den ayrılmaları ile sükûn hâsıl olmuş, tekrar 
kongrenin tatili için vâki müracaat üzerine An
kara'dan ilgili makamlardan (bilmiyorum han
gi makamlardır bunlar) fiilen müdahale yapıl
maması ve kongrenin devamının sağlanması bil-

t dirilmesi üzerine kongreye devam edilmiştir. 
Vali açıkça, emniyet müdürünün kongreyi 

tatil ettiğini, bir kısım delegelerin kongreyi ter-
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kettiklerini, diğerlerinin devam ettiğini tesbit 
etmektedir, bunu bir vesika olarak arzediyo-
rum. 
, İkinci arzetmek istediğim nokta da il kong
resine aittir. İl kongresinde yine kanunsuz şey
ler olmuştur. Af finizi rica ederim, kongrelerin, 
cemiyetlerin, partilerin bulundukları yerlere si
lâhla girmek yasaktır. Bâzı Milletvekili arka
daşlar kongre salonunda ceketlerini çıkarmış
lar bellerindeki silâhlarını teşhir ederek otur
mak lûtfunda bulunmuşlardır. (İsim söyleyin 
şeşleri) 

isimlerle meşgul değiliz. 
Bir de kongrede tel hâdisesi olmuştur. Mer

sin kongresinde tatbik edilen bir telgrafa Ada
na kongresinde «sahtedir» denmiştir. Telgraf 
genel kurulun bir tavzih telgrafıdır. Bu cihet
ler matbuata intikal etmiştir. Sormak istedi
ğim; acaba idari makamlar bu hususta bir tah
kikat, bir tetkikat yapmışlar mıdır, kararları
nın neticesi nedir? 

Verilen cevaplardan anlamış bulunuyorum 
ki demek idari makamlar ellerindeki kanunları 
eski kötü teamüllere uyarak yürütmemektedir
ler. 

Fakat huzuru millette, burada kesin olarak 
yüksek heyetinize arzetmek isterim ki; mevcut 
Cemiyetler Kanununun sonuncu maddesi şimdi
ye kadar buna aykırı olan bütün kanunların ve 
teamüllerin kaldırıldığını da âmir bulunmakta
dır. Yani, eğer kanun metninin yürütülmesine 
mâni maddeler varsa, teamüller varsa bunlar 
kaldırılmıştır. Cemiyetler Kanununun 40 ncı 
maddesi aynen şöyle demektedir. «Bu kanuna 
aykırı bütün hükümler ve teamüller kaldırıl
mıştır.» 

Sayın bakanlarımıza ve idare makamlarına 
buradan, şu kanunun sarahatine ve kesinliğine 
istinaden arzetmek istiyorum. 

Bu kanunu iyi yürütmemek, Cemiyetler Kanu
nun tatbikatını yolunda yapmamak memleketi
mizde maalesef bir kötü teamül haline gelmiştir. 
Bundan bilhassa siyasi partiler ve bilhassa ikti
dar pratisi kanunsuzluk doğuracak şekilde, hu
kuki mevzuatı çiğneyerek yürütmek gibi kötü bir 
teamül meydana getirilmiştir. Az demokratik 
olan mevcut kanunun son maddesi, geçmişteki acı 
tecrübelerin tekerrür etmemesi için, bütün aykırı 
hükümlerinin kaldırılmış olduğunu söylemekte
dir. Hakikat bu iken tatbikat başkadır. Hûkü-
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metten istirham ediyorum, durumu açıklasın. 

Şimdi Ceyhan Kızılay Kongresine geçiyorum: 
Ceyhan Kızılay Kongresi 1950 de yapılmıştır. 
Hayır cemiyetleri de maalesef siyasi mücadelele
re sahne oldukları için seçilen idare heyeti mer
kezce kabul edilmemiştir. 

Filânı seçmişler veya seçmemişler beni alâka
dar etmez. Bunun fiilî ve içtimai neticesi şudur 
arkadaşlar. Ceyhan 'da bir hastane yapılmaktadır. 
bu hastaneye kızılay ve halk tarafından yardım
da bulunulmaktadır. Ceyhan hastanesi yapılmış, 
yalnız çatısı kalmıştır. İkmal inşaatı için yeniden 
para toplanmış, halktan hayır sahipleri 80 bin li
ra vermiştir. Fakat buna rağmen ikmal edilme 
inektedir, çünkü emaneten bu işi yapacak olan 
idare heyetinin hukuki vaziyeti malûm değildir. 
Bir seneden beri Kızılay, bu idare heyetini ne ret 
etmiş, ne de kabul etmiştir. Bu gibi ihmal ve te-
kasüllerin neticesi içtimai işlerimiz bozulmakta 
hayır işlerimizin yürütülmesi geri kalmaktadır. 

Bunu ehemmiyetle dikkati çekmek için arzet-
tim. 

Son olarak şunu sayın bakanlara arzedeyim ki, 
geçen parti iktidarı tarafından partizanlık şek
line dökülen bütün bu işleri ve bilhassa hayır ce» 
miyetlerinin hayatını tanzim edecek, içtimai ıs
tıraplarımızı dindirecek, geniş çapta büyük, mil
lî, etraflı bir Cemiyetler Kanununa ihtiyaç var
dır. Bunu bir an evvel getirmelerini temenni ede
rim 

6. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
Seyhan İlinde çeltik ekimine ve kesik sulamaya 
geniş ölçüde izin verilmesinin sebeplerine, Mar-
shall yardımından alınacağı bildirilen D. D. T. 
nin miktar ve tatbikatına ve serbest bırakılan 
çeltik ekiminin Seyhan İli halkının sağlığı üze
rinde yapacağı tesirlere dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/349) 

BAŞKAN — Sağlık Bakanı cevap verecek. 
Hasta olduğu ve burada bulunmadığı için gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 

7. — Kastamonu Milletvekili Fahri Keçeci-
oğlu'nun, Kastamonu Verem Hastanesinin ki
fayetsiz olan kadrosunun ikmal edilmemesi sebe
bine dair Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/351) 

BAŞKAN — Aynı sebeple gelecek Birleşime 
(bırakılmıştır. 
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8. — Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı'nın, 

Devlet sulaam kanallarından istifade edenlerin 
su ücretlerine yapılan zam hakkındaki sorusuna 
Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun sözlü 
cevabı (6/352) 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet sulama kanallarından sulanmakta olan 

bilûmum mahsulün su ücretlerine bu yıl yüzde 
yüz zam yapılmıştır. 

1. Bu zam kararı ne zaman alınmıştır? 
2. Mucip sebepleri nelerdir? 
3. Sulama ücretlerinin eski halim; ifrağı 

mümkün müdür? 
Yukardaki hususlara Sayın Bayındırlık Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevap verilmesini 
rica ederim. Saygılarımla. 

Aydın Milletvekili 
Şevki Hasırcı 

BAŞKAN — Söz Bayındırlık Bakanınındır. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TÎNOÖLU (Eskişehir) — Sayın Şevki Hasırcı 
arkadaşımız tarafından beyan edildiği gibi, Dev
let sulama kanallarından sulanmakta olan bilû
mum mahsulâtın, su ücretlerine zamanımızda 
her hangi bir zam yapılmış değildir. Yapılmış 
zam eski iktidar zamanında 1 1 . V . 1950 tarih ve 
11254 sayılı Vekiller Heyeti kararı ile olmuştur. 

1950 yılı mahsulü için tahsil ettiğimiz su üc
retleri, Bakanlar Kurulunun 11 . V . 1950 de al
dığı kararla tesbit ettiği fiyatlarla, selef iktida
rın 14 Mayıstan 3 gün evvel verdiği Bakanlar 
Kurulu karariyle tesibit edilmiş olan ücretleri 
Hükümetinizin Bayındırlık Balkanı olarak yalnız 
bu kararı aynen tatbik ettik. 

1951 yılı sulama ücretleri tarifesi ise henüz 
Balkanlar Kurulundan çıkmamıştır. Bugün tat
bik ettiğimiz tarife eski tarifelerdir. 

Arkadaşımın birinci suali bu zam kararının 
ne zaman alınmış olduğu şeklinde idi. Ceva
bını arzettim. Bunların mucip sebepleri neler
dir. buyuruyorlar. Eski iktidarca alınmış olan 
bir kararın gayet tabiîdir ki mucip sebeplerim 
biz bilemeyiz. 

Üçüncü süallari de: Sulama ücretlerinin 
eski haline ifrağı mümkün müdür? Yani sulama 
işlerinde 1950 yılında tatbik edilmiş miktarını 
1951 yılında düşürmeyi düşünüyor musunuz 
mânasına alıyorum ve cevabımı ona göre arze-
diyorum: 
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Bakanlar Kuruluna sevkedilen 1951 yılı 

sulama ücretleri tarifesinde iki bölgeye münha
sır kalmak üzere dört mahsul grupui üzerinde 
cüzi bir artırma yapılmıştır. Bu bölgeler Ma
latya ve Adana bölgeleridir. 

Malatya bölgesinde 1950 yılı tarifesine na
zaran hububat sulaması 50 kuruştan 70 kuruşa, 

j sebze sulaması 150 kuruştan 200 kuruşa, değir-
i menlere muharrik kuvvet olarak verilen suyun 

senelik ücreti 100 liradan 150 liraya. 
Adana bölgesinde bakliyat sulaması 155 ku-

i ruştan 200 kuruşa çıkarılmak suretiyle ayni 
iklim şartlanın ve hususiyetlerini gösteren mü
şabih bölgeler arasındaki sulama ücretleri ara
sında bir muvazene tesis edilmiştir. Yani şim
di Bakanlar Kurulunda bulunan teklifimizde 
mevcut bu artırma geçen sene yapılmış bulunan 
artırmaya muvazi bir vaziyettir ve ahengi 
ve adaleti tesis içindir. Doğrudan doğruya 
bir artırma da değildir. Bunun dışında hiçbir 
bölgede yükseltme olmadığı gibi bilâkis bir 
indirme mevcuttur. Nitekim, 1951 yılı tarife 
cetvelinde bostan, her cins meyva bahçeleri, 
şeker kamışı, yonca her nevi fidanlık ve bağ 
sulamalarında mühim miktarda bir indirme 
yapılmıştır. 

Buna bir misal olmak üzere şu rakamları 
zikredebilirim: Geçen seneki tarifeye nazaran 
yonca sulamasında 150 - 600 kuruş arasında su
lama ücreti alındığı halde hayvancılığı himaye 
maksadiyle 1951 yılı tarife cetvelinde bu miktar 
bütün bölgelerde 75 kuruşa indirilmiştir. Çiftçi
yi meyvaeılığa ve fidan yetiştirmeye teşvik ga
yesiyle ve bütün bölgelere şamil olmak üzere her 
nevi fidanlık ve bağ sulamalarında umumiyetle 
50 kuruş bir indirme ve meyve bahçeleri sula
masında da 50 kuruştan 300 kuruşa kadar bir 
azaltma yapılmıştır. 

Binaenaleyh sulama ücretlerine \% 100 gibi 
bir zam yapılmadığı bilâkis mühim miktarda 
indirme olduğu bu suretle tebarüz etmektedir. 

Memleketimizin muhtelif bölgelerinde hususi 
teşebbüslerin tarlalarını sulamak maksadiyle 
sarfettikleri paraların dekar başına isabet eden 
mktarları meselâ Aydın, Adana ve Amasya'da 
8 - 20 lira gibi büyük bir miktara baliğ olmak
tadır. Bu miktarlar ise sulama tarifesindeki üc
retlerin 5 - 5 mislini hattâ bu miktarı da aşma
maktadır Bu da gösteriyor ki, çiftçimizi sulu 
ziraate alıştırmak maksadiyle şmdiye kadar alın-
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makta olan sulama ücretleri hakikî miktarının 
çok aşağısmdadır. Yani halen alınmakta olan su
lama ücretleri bu külfeti karşılamak üzere Dev
let bütçesinden sarfedilmekte olan işletme mas
raflarını bile karşılamamaktadır. 

Halbuki işletme masraflarına ilâveten tesis
lerin amortismanını da düşünmek lâzımdır. Bu 
güne kadar bunlar hiç nazarı dikkate alınmamış
tır. Yabancı memleketlerde bu masraflar karşı
landıktan maada bir miktar kârın bile temini 
düşünülür. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Şevki Hasırcı. 
ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Bakan evvelâ sulama ücret
lerinde yüzde yüz bir artma olmadığından bah
settiler. Bendeniz evvelâ arzedeyim k; 1949 sene
sinde Eğede pamuk sulama ücreti 150 kuruş 
iken 1950 senesinde 300 kuruşa çıkarılmış, fiyat
lar bunun üzerinden tahsil edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu önergemi ver
mekten maksadım halkımızada hâsıl olan bir 
suitefehhümü gidermekten ibarettir. 

iktidar değişikliğinin vukubulduğu ilk gün
lerde iktidarı kaybeden partinin bâzı mensup
ları köylerimizde menfi propagandaya hemen 
başlamışlardır. Daha Meclis toplanmadan çift
çimiz arasına sulama ücretlerinin yükseleceği 
havadisi de yayılmıştır. Bu şayia üzerine o 
zaman Bayındırlık Bakanı bulunan Sayın Fah
ri Belen'le konuştum. Bana sulama ücretle
rinin % 100 nispetinde artırılacağı rivayetinin 
doğru olduğunu ve bu kararı eski iktidarın 
14 Mayıstan bir hafta evvel almış olduğunu, 
fakat yeni bir Bakanlar Kurulu kararı ile tas
hihinin imkân dâhilinde bulunduğunu ve bu 
kararın alınması için Bakanlar Kuruluna tek
lifte bulunacağını söyledi. Bunun üzerine ge
çen yaz tatilinde seçim bölgemizde sayın Be
len'in sözlerini tekrarlıyarak bu işin mutlak 
surette düzeleceğini seçmenlerimize vadet-
tik. Aradan uzun bir zaman geçtiği halde va-
dedilen Bakanlar Kurulu kararının bir türlü 
çıkmak bilmediğini görünce Sayın Fahri Be
len'e tekrar müracaat ettiğimizde Sulama 
işleri üzerinde gerekli tetkikatı yaptım. Hiçbir 
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tesis masrafı ve amortismanı almadığımız hal
de bugünkü fiyatlarla işletme masraflarını 
dahi karşılayamıyoruz. Bu yüzden yılda 
500 000 lira zararımız vardır. Her ne kadsır 
bu işin tashihini ve eski haline getirilmesi için 
bir karar çıkartacağımı vadettimse de memle
ket menfaatleri karşısında bu sözümden dö
nüyorum. Başka türlü harekete de imkânımız 
yoktur, cevabını aldım. 

Hakikaten muhterem Generalin söyledikleri 
çok yerindedir. Sayın Zeytinoğlû da bugün 
bunun mucip sebeplerini gayet güzel ifade bu
yurmuşlardır. Ama bu hususlar halka bildiril-
mediği için fasit fikirli bâzı kimselerin, gördü
nüz mül D. P. iktidara geçti, derhal su ücretle
rini yükseltti. Demokrat Parti çiftçinin menfa
atlerini böyle mi koruyacaktı, köylüyü böylemi 
kalkındıracaktı. 

Şeklindeki halkı Hükümetten ve iktidarı
mızdan soğutmaya matuf sözleri devam etmek
tedir. 

işte bugün millet kürsüsünden, Hükümet 
ağzından yapılmış olan bu beyanat çiftçimizin 
zihnindeki istihfamı giderecek, Hükümetimize 
sevgi ve bağlılığını artıracak ve kötü düşünüşlü 
propagandacılar da katî bir cevap alacaktır. 
Bu bakımdan sayın Bayındırlık Bakanımıza te
şekkürlerimi arzeder hepinizi hürmetle salam
larım. 

.9. — E.rzurum Milletvekili Said Başak'ın, 
memlekette bedenen çalışan işçilerin sayısı ile 
kaçının îhtiyarhk Sigortasına dâhil bulunduğu
na, bedenen çalışanlarddn gayri bu sigortaya 
girmesi lâzımgeleSn ve dâhil olan ne kadar vatan
daş bulunduğuna, İhtiyarlık Sigortasının bede
nen çalışan işçi zümresini tatmin edip etmediğine 
ve bu sigortanın teknik plâmmın yaptırılıp yap
tırılmadığına dair Çalışma Bakanlığından söülii 
sorusu, (6/353) 

BAŞKAN — Alâkalı bakan bulunmadığın
dan gelecek birleşime bırakılmıştır. 

Efendim, gündemimizde konuşulacak başka 
bir şey kalmamıştır. 25 . VI . 1951 Pazartesi sa
at 15 te toplanmak üzere Birleşmi kapıyorum. 

Kapanış saati : 18,07 
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S. Sayısı: 205 
Edirne Milletvekili Rükneddin Nasuhioğlu'nun, Dilekçe Komisyo
nunun 16 . I V . 1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 396 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Ko

misyonu raporu (4 /146) 

15 . V . 1951 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Meslek mektebi mezunu sorgu yargıçlarının terfileri ile alâkalı olarak Dilekçe Komisyonundan 
23 . XII . 1950 tarihinde verilen 396 sayılı Kararın, mahiyet ve şümulü bakımından bir kere de 
Kamutayca incelenip görüşülmesini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Edirne Milletvekili 
R, Nasuhioğlu 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 18 . VI . 1951 

Kâğıt İş. No. 9564-11393-9738 
Dilekçe Ko. No. 8766-10439-8964 

K. K. No. 4rl46 
Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri 
Umum Müdürlüğü Başmuavin ve birinci şube 
müdürü Hikmet Muratoğlu ve Cezaişleri Umum 
Müdürlüğünde altıncı şube müdürü Lütfü 
Erendor ve Hukuk İşleri Umum Müdürlüğünde 
yetkili yargıç Aziz Korukluoğlu'nun verdik
leri dilekçelerde : Yargıç olduklarına göre Hâ
kimler Kanununun kabul ve tâyin ettiği hü
kümler dairesinde iki senelik terfi müddetine 
tâbi tutulmaları icap ettiği halde Barem Ka
nununda yazılı üç senelik terfi müddetine tâbi 
tutulmaları Anayasaya ve buna müstenit Hâ
kimler Kanununun açık hükümlerine muhalif 
bulunmuş olduğundan haklarında yapılan mu
amelenin iptal ve tashihi ile bu yüzden ihlâl 
edilmiş olan müktesep haklarının temini ve 
4598 sayılı Kanunun meriyetinden itibaren iki 
senelik terfi süresinde alamadıkları maaş ve 
ödenek farklarının verilmesini talep etmekte
dirler. 

Bu talepleri Anayasa ve Hâkimler Kanunu
nun hükümlerine, adalet ve hakkaniyet kaide

lerine uygun bulunduğu anlaşılmış ve kanaat 
de getirilmiş olduğundan dilekçilerin, yetmişer 
liraya mahsus dereceye terfi ve işbu 70 lirayı 
aldıkları tarihten itibaren geçen iki senenin 
hitamında muteber olmak ve müktesep kanla
rına da halel gelmemek üzere Hâkimler Ka-
.nununun hükmü dairesinde iki sene süre ile 
4598 sayılı Kanunun bütün hükmünden istifade 
etmeleri icabettiğine ekseriyetle 23 . XII . 1950 
tarihinde karar verilmiş ve işbu kararda 16.IV. 
1951 tarihli ve 9 sayılı Haftalık Karar Cetveline 
derç ve Umumi Heyete tevzi kılınmıştır. 

396 sayıyı ihtiva eden kararımıza Edirne 
Milletvekili sıfatiyle Adalet Bakanı Rükneddin 
Nasuhioğlu'nun vermiş olduğu 15 . V . 1951 
tarihli itirazname ise, kararın mahiyet ve şü
mulü bakımından bir kere de Kamutayca ince
lenip görüşülmesi isteğinden ibaret bulun
muştur. 

Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu'nun 
Edirne Milletvekili sıfatiyle verdiği itirazna-
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menin müddetinde verildiği anlaşılmış ve yal
nız kararın mahiyeti itibariyle bir kere de 
Büyük Millet Meclisince tetkik edilmesi tale
bini mutazammm bulunmuş ve itiraz edilen hu-
susatm neden ibaret bulunduğunu usulen beyan 
ve tasrih edilmemiş ve bu itibarla itirazname 
hakkında bir mütalâa yürütülmesine imkân gö
rülmemiş ise de mahza Yüksek Meclisçe mese
lenin tavazzuh ve tenevvürü için itirazın varit 
olmadığı hakkında aşağıda yazılı izahatın arzı 
zaruri görülmüştür. Şöyle ki : 

Her ne kadar mesele hakkında Adalet Ba
kanlığının verdiği cevapta ve komisyonumuzu 
tenvir eylemek için çağrılan Adalet Bakanı. 
nm komisyon huzurunda verdiği şifahi iza
hatta hulâseten, dilekçilerin meslek mektebin
den mezun sorgu hâkimlerinden olup Hâkim-
ler Kanununun hükmüne göre 70 liradan yu
karı maaş almalarına imkân bulunmamış ve bu 
itibarla terfi listesine ithal ve ayırma mec
lisince terfi vazyetlerinin tetkikma ve hâkim
lere mahsus iki senelk terfi süresinden istifade 
etmelerine mesağ bulunmamış olduğundan 4598 
sayılı Kanuna göre üst derece maaş almaları 
için Barem Kanununda yazılı üç senelik terfi 
müddetine tâbi bulunduklarını beyan eylemek
le beraber Ayırma Genel Meclisinin, verdiği ka
rarlar, kazai olup muhkem kaziye teşkil eyle
miş ve bu sebeple Dilekçe Komisyonunca bu 
işin tetkikma yetkili bulunmamış ve karar hâki
mi olan dilekçilerin halen hâkim sıfatını haiz 
bulunduklarını ve son maaşları olan 70 lirayı 
aldıktan sonra- dahi hâkimlik sıfatlarının zail 
olmadığını ve ancak karar hâkimi oldukları 
cihetle hüküm hâkimlerinden farklı bulunduk
larından hâkimlere mahsus iki senelik terfi müd
detine değil, baremdeki üç senelik terfi müdde
tine tâbi olmaları lâzımgeldiğini beyan ve du
rumlarının Ayırma Meclisince tetkikma, Hâkim
ler Kanununun müsait bulunmadığı hususlardan 
ibaret bulunmuş ise de: 

1. Bir kere Hâkimler Kanunu, yalnız mes
lek mektebinden mezun bulunan bu hâkimlerin 
maaşları değil, yüksek tahsil görmüş ve hattâ 
ecnebi memlekette ayrıca tahsil ve doktorasını 
vermiş bulunan bütün hâkimlerin maaşlarını 
bir had ve miktarla tâyin ve tahdit eylemiş 
ve ezcümle sulh yargıçlariyle mahkeme üyeleri
nin maaşlarını 70 ve ikinci sınıf hâkimlerinin 
100, birinci sınıf hâkimleri olan Yargıtay üye-

( S. Saj 

lerinin de kezalik 100 ve Yargıtay ikinca reisle
rinin 125 ve birinci başkanın 150 lira tahsis edi
lerek bu miktardan fazla maaş almak imkânı 
bulunmamış olmasına ve bu son maaşı alan hâ
kimlerle başkanların 4598 sayılı Kanunun hük
münden Hâkimler Kanununda yazılı iki sene 
terfi müddetlerinin hitamında istifade etmekte 
bulunmuş olmalarına göre halen hâkim ve hâ
kimlik yetki ve sıfatlarım haiz müstedilerin 
son maaşları 70 lira olduğundan bahsile 4598 
sayılı Kanunun hükmü mucibince Hâkimler Ka
nunundaki iki senelik terfi müddeti değil Ba-> 
,rem Kanununda yazılı üç senede bir kere isti
fade etmeleri icabettiği hakkındaki düşünce 
kanuni mesnetten âri bulunmuştur. 

2. Gerek Yargtayda hâkimlerin terfi vazi
yetlerini tetkıka memur ayırma meclisleri ve 
gerek Genel Ayırma Meclisi, sırf Yargıtay hâ
kimlerinden müteşekkil olmayıp Adalet Bakan
lığının Teftiş Heyeti Reisi, Hukuk ve Ceza ve 
Zat İşleri müdürleri de bu meclislerde bulun
makta ve rey vermekte bulunmalarına ve bun
ların bir gûna kazai sıfatları olmamalarına ve 
Danıştayca Anayasa ile durumları tâyin edilmiş 
bulunan hâkimlerin durumları itibariyle Genel 
ayırma Meclisinin kararlarını itirazen tetkika 
yetkili olmadığı hakkında karar verilmiş ve iç
tihat edilmiş bulunmasına göre bu Ayırma 
meclislerinin sıfatı kazai bir mahiyet ve vasıf 
taşıdıklarının ve verdikleri kararların da bir 
kaziyei muhkeme teşkil ettiğinin kabulüne hiç
bir suretle müsait bulunmamış olduğundan Ge
nel Ayırma Meclisinin vereceği bu gibi karar
ların Dilekçe Komisyonunca tetkikma mesağ 
olmadığı hususunda ileri sürülen mütalâada da
hi kanuni bir isabet bulunmamıştır. 

3. Sorgu hâkimleriyle yine meslek mekte
binden mezun icra hâkimlerinin diğer hâkim
lerden farklı bulunduklarına ait mütalâaya ge
lince: Bir kere Hâkimler Kanununda hüküm 
hâkimleriyle karar hâkimleri şeklinde bir tâbir 
ve tefrik mevcut olmadığı gibi ayrı ayrı hüküm
lere tâbi olduklarına dair de yine Hâkimler 
Kanununda en ufak bir kayıt ve işaret bulun
mamış ve bilâkis bunların teftiş, tahkik, tecziye 
muhakeme, terfi, müddet ve saire gibi Hâkim
ler Kanununda yazılı bütün istisnai ve imtiyazlı 
bükümlere tâbi bulunmuş olmasına ve sorgu hâ
kimliklerinde yalnız bu gibi meslek mektebinden 
mezun olanlar istihdam edilmeyip elyevm yük-
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sek tahsil görmüş yüzlerce sorgu hâkimi de mev
cut olduğuna mebni yalnız maaş bakımından 
meslek mektebinden mezun sorgu hâkimlerinin 
ayrı bir müddete hukuk mektebinden mezun hâ
kimleri de ayrı bir müddete tâbi tutulmaları 
gayrikanuni bir hal teşkil edeceğine ve bilhassa 
bu hâkimlerin 70 lira maaş aldıktan sonra hâ
kimlik sıfat ve salâhiyetlerinin zayii olacağına 
dair Hâkimler Kanununda bir kayıt dahi mev
cut olmamasına ve Adalet Bakanının, komis
yon huzurunda bunların 70 lira aldıktan sonra 
da" hâkimlik sıfatlarının mevcut olduğunu sara
haten beyan eylemesine ve bugün meslekte 
adedleri mahdut kalan bu gibi hâkimlerden, bir 
çokları mümtazen ve tercihan terfi etmiş ve 
kıymetli eserler vermiş olmalarına göre bu sor
gu hâkimleriyle icra hâkimlerinin 'diğer hâkim
ler arasında fark mevcut bulunduğuna ait yu
karda yazılı mütalâaya da hukuki ve kanuni bir 
yer verilmesine imkân görülmemiştir. 

4. Yukarda izah edildiği üzere Adalet Ba
kanlığının verdiği yazılı ve şifahi cevap ve be
yanda ileri sürülen esaslı itirazlarına cevap ve
rildikten sonra asıl ihtilaflı meseleyi ve bunun 
kanuni müstenidatmı izah ve teşrihe gelelim : 
Gerek kadrosuzluktan ve gerek tahsil derecesi 
itibariyle terfi edemiyen memurların mağduri
yetlerine son verilmesi için 4598 sayılı Kanunun 
kabul edildiği malûmdur. Bu kanunun 4 neü 
maddesinde (kadrosuzluktan ve tahsil derecele
rinden veya kadroları müsait olmıyan memur
ların bulundukları memuriyetten ayrılmamaları 
zaruri olan hallerden dolayı terfi edemiyenlerin 
ehliyetleri tahakkuk ettiği takdirde iki defaya 
mahsus olmak üzere iki üst derece maaşa terfi 
edilir....) diye yazılı olduğu gibi diğer bir mad
desinde hususi kanunlarda yazılı hükümlerin na
zara alınacağını muhtevidir, tşte bu kanunun 
sarih olan hükmüne ve Hâkimler Kanununda 
hâkimlerin iki senede terfi edecekleri hakkında 
sarih ve katı hüküm mevcut bulunmasına ve 
Anayasanın 56 ncı maddesinde dahi hâkimlerin 
aylık ve ödenekleri özel bir kanunla gösterile
ceği yazılı sarahate istinaden adı geçen Hâkim
ler Kanununun tanzim edilmiş olmasına göre 
meslek mektebinden mezun bulunan müstedi hâ
kimlerin de diğer hâkimler gibi Yargıçlar Ka
nununun hükmü dairesinde iki senede bir kere 
işbu 4598 sayılı Kanunun hükmünden istifade et
meleri lâzımgeHiği tereddüt edilmez bir keyfi

yettir. Bu hâkimlerin 70 liraya kadar Hâkim
ler Kanununun kabul ettiği iki senede bir ter
fi ve ayırma meclislerince tetkika tâbi tutulup 
70 lirayı aldıktan sonra da baremde yazılı üç 
senelik terfi müddetine tâbi tutulması ve Ayır
ma Meclisince durumlarının tetkik edilmesi hu
susu mesnetsiz olduğu kadar adalet ve nasafet-
le de kabili telif değildir. 

Bilhassa Hâkimler Kanununun ıbâzı madde-. 
lerini değiştiren 5457 sayılı Kanunun esbabı mu-
cibesinde (meslek mektebinden mezun sorgu yar-
gıçlariyle icra yardımcı yargıçların vazifeleri, 
kazai bir iş olmasına ve kaza işleri görenlerin 
bu işlerdeki ehliyet ve liyakatlarının idari ma
kamlarca değil, Yargıtay Ayırma Meclisi tetki-
katiyle tesbit edilmesi lâzımgeldiğinin Hâkimler 
Kanununda tasrih edilmiş bulunmasına göre 
4598 sayılı Kanun gereğince terfilerinin yapıla
bilmesi için Hâkimler Kanuniyle tâyin edilmiş 
olan terfi sürelerini bitirdikleri zaman bakan
lıkça isimlerinin Ayırma Meclisine verilmesi ve 
bu Meclisçe de tetkikatın yapılması tabiî görül-; 
müş ve ancak böyle bir tatbikatın Hâkimler Ka
nunu ile 4598 sayılı kanunların ruh ve mânasına 
uygun düşeceği neticesine varılmıştır diye ya
zılı bulunan sarahatine ve 4598 sayılı Kanunun 
tatbikma ait Maliye Bakanlığının Defterdarlık
lara gönderdiği izahnamenin hükmü de yukarda 
yazılı esbabı -mucibeyi teyit eder mahiyette ol
masına göre : Hâlen hâkim bulunan ve Hâkim
ler Kanununa tâbi ve kazai vazife görmekte olan 
müstedi hâkimlerin Hâkimler Kanununda yazılı 
iki senelik terfi müddetinde 4598 sayılı Kanun
dan istifade etmeleri icabettiği münakaşa kabul 
etmez bir hakikattir. 

Bunlardan başka iki numaralı Ayırma Mec
lisinin (Başmüddeiumumisinin .riyaseti altında 
toplanan meclis) bu hâkimlerin Hâkimler Ka
nununun belli ettiği iki yıl terfi müddetinde adı 
geçen 4598 sayıı Kanundan istifade etmelerini 
ve iki senede bir terfi durumlarının tetkiki lâ
zım geldiğini mutazammm dosyada mevcut ka
rarın muhteviyatı ve bu karara vâki itiraz üzeri
ne Genel Ayırma Meclisinin verdiği makûs 
dosyada mevcut) karara muhalif kalan Yargı
tay Başsavcısının ve Adalet Bakanlığı Hukuk 
îşleri Umum Müdürünün, nazarı çeken mütalâa 
ve muhalefetleri de bu hâkimlerin diğer hâkim
ler gibi Ayırma Meclisinin tetkikatma tâbi ol
duklarını ve iki senede bir terfi ve binaenaleyh, 
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4598 sayılı Kanunun hükmünden iki senede bir 
kere istifade etmeleri lâfcımgeldiğini teyit eyle
mektedir. 

Şunu da izah etmek lâzımgelir ki, eğer vâzıı 
kanun 4598 sayılı Kanunda tahsil derecesi terfi 
müddetine müessir bulunduğunu kasdetmiş ol
saydı yalnız Hâkimler Kanununa tâbi hâkimleri 
değil, Barem Kanununa tâbi diğer memurla-

. rai da tahsil derecelerini göz önünde tutarak 
bu kanundan istifade etmeleri için ayrı ayrı 
müddet ve usul kabul etmesi lâzımgelirdi. Hal
buki Barem Kanununa tâbi memurların tahsil 
dereceleri nazara alınmaksızın seyyanen 'aynı 
müddette terfi ve istifade etmekte olduklarına 
nazaran hâkimlerin tahsil derecelerine göre 
ayrı ayrı müddet ve usule tâbi tutulmalarının 
akıl ve mantıkla da kabili telif olmadığını ka
bul etmek icabeder. 

5. Esasen Adalet Bakanının milletvekili sı-
fatiyle verdiği itiraznamede bir mucip sebep 
gösterilmiyerek itirazı 3ralnız meselenin bir ke
re Yüksek Meclisten geçmesi talebinden ibaret 
olmasına göre, Bakanlığın noktai nazarında 
mütereddit olduğu ve mahza tereddüdü izale 
için itiraz yoluna gittiği ve müstedi hâkimlerin 
iddialarında haklı oldukları zımnen kabul edil
diği neticesine varılmaktadır. 

Müstedi hâkimlerin 70 lira maaştan sonra 
diğer memurlar gibi üç senelik terfi müddetine 
tâbi olduklarına dair Adalet Bakanlığının ya
zılı cevabı ve Bakanın komisyonda verdiği iza
hat sarih bir metne, hattâ bir işaret ve delâ
lete müstenit bulunmamış ve bilâkis müstedi 
hâkimlerin son maaşları olan 70 lira maaşı al
dıktan sonra da hâkimlik vazife ve yetkilerini 
haiz ve yaptıkları işler [kazai mahiyette bulun

muş olmasına ve Hâkimler Kanununda yazılı 
hâkimlerin lehinde ve aleyhindeki bütün hü
kümlere tâbi oldukları halde yalnız terfi usul 
ve müddetine ait hükümden hariç bırakılma
ları keyfiyeti de Hâkimler Kanununun sara
hatine ve bu kanunun müstenit bulunduğu 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 56 ncı maddesi
nin hükmüne muhalefet teşkil edeceğine ve bu 
hal ise Anayasa ve Hâkimler Kanununa muhalif 
olduğu gibi adalet ve nasafat kaideleriyle de 
kabili telif olmıyacağma ve mutarızmbih karar
da yazılı diğer mucip sebeplere nazaran itiraz 
varit görülememiş olduğundan reddinin lâzım-
geldiğine karar verilerek işbu rapor tanzim ve 
Yüksek Başkanlığa takdim olunmuştur. 
Dilekçe Komisyonu Başkanı Sözcü 

Erzurum Bursa 
Bahadır Dülger R, Aybar 

Kâtip 
îçel Ankara 

Şahap Tol Cevdet Soydan 
Bingöl Gümüsane 

M. Nuri Okcuoğlu Cevdet Baybura 
Kayseri Malatya 

T. Z> Turgut N. Ocakcıoğlıı 
Trabzon 

Muhalifim. Muhalefet şerhi aşağıdadır. 
Salih Esad Alperen 

Muhalefet: 
Adalet Bakanlığının cevabi yazısı mün-

derecatiyle komisyonca dinlenen Adalet Ba
kanının beyanatını Hâkimler Kanununun ruh 
ve esasına muvafık gördüğümden ekseriyet 

kararma muhalifim. 
Trabzon 

Salih Esad Alperen 

•«•»• 
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S. Sayısı: 206 
Refah vapurunda ölen askerî şahısların şehit, dul ve yetimlerinin 
de şehit, dul ve yetimi sayılması hakkında kanun tasarısı ve Millî 

Savunma, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/161) 

Ba§bakanhk - -* ^ 7rn^; 15. III. 1951 
lİvamelM Genel Müdürlüğü ^ '" ^ T - * 

Tetkik Müdürlüğü " " ~ " " ' " ' ' : - - ? * • * • • •• 
Sayı: 71/1920, 6-956 •*-• .— ..* - - •• ~. -

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Refah vapurunda ölen askerî şahısların şehit, dul ve yetimlerinin de şehit dul ve yetimi sa
yılması hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 2 . I I I . 1951 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle bir
likte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim, 

Başbakan 
• •" r, - ' if.: <'.;',- ••,,-• •, K ;•• A.Menderes 

GEREKÇE 

1. İngiltere'de Türkiye'ye teslim edilecek olan denizaltı gemisini getirmeye memur edilen 16 
subay, 48 erbaş, 63 er ve tahsile gönderilen 16 havacı okurunu alan ve 25 gemicisi de bulunan Re
fah şilebi, 23 . IV . 1941 günü saat 17,30 da Mersin limanından hareket etmiş ve takriben Mer
sin'den 42 - 45 mil ayrıldıktan sonra gece saat 23 te büyük bir infilâkı mütaakıp hasara uğ
rayan gemi bu vaziyette deniz üstünde 4 saat kaldıktan sonra batmıştır. Bu kazaya uğrayan 
gemi yolcularından maalesef 136 sini kurtarmak mümkün olamamıştır. 

Facianın bu kadar büyük kaybı mucip olması geminin bir yolcu gemisi olmaması, tahlisiye 
vasıtalarının kifayetsizliği, - muharebenin cereyan ettiği bir denizden geçecek olan bu geminin ser
bestçe geçebilmesi için gerekli her çeşit emniyet tedbirlerinin -alınmamış olması âmil olmuş ise 
de bu hususta gerek Türkiye Büyük Millet Meclisince cereyan eden ve Millî Savunma Bakanı 
ile Ulaştırma Bakanının mesuliyetini istihdaf eden Meclis tahkikatı ve diğer sanıklar hakkın
da adlî takibat hiçbir netice vermemiş ve bilâhara neşredilen 5667 sayılı Af Kanunu bu hâdisenin 
mesulleri üzerinde velev iadei muhakeme yolu ile dahi olsa tevekkuf imkânını ortadan kaldır
mıştır. 

Faciayı mütaakıp Bakanlar Kurulunca ittihaz edilen 4. VIII. 1941 gün ve 16295 sayılı kararla 
bu faciadan ölen deniz, hava subay talebe ve erlerinden her birinin kanuni vârislerine dörder 
bin, kurtulmuş olan deniz ve hava subaylarından beherine sekizer yüz, erbaş ve talebelerin be
herine dörder yüz ve erlerden her birine 100 er lira tazminat verilmesi kabul edilmiş ve ölüle
rin yetimlerine de mülga 1683 sayılı Tekaüt Kanununun 45 nci maddesi mucibince şehit yetim
leriyle arada bir tefrik yapmıya lüzum görülmeksizin birinci derece vazife malûlü maaşı üzerin
den yetim maaşı tahsis edilmiş ve yukarda arzedile rı kararnamede facia kurbanlarına şehit unva
nı izafe edildiğinden bu yetimlere dereceli harb mâlûlleriyle şehit yetimlerinin tütün beyiye ha
sılatından üçte birinin ikramiye olarak verileceğine dair olan 30 . V . 1929 gün ve 1485 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi mucibince ikramiye verilmesine başlanmıştır. 

3. Yetimlere bu suretle maaş ve tütün ikramiyesi verilmesine devam edildiği bir sırada emek-
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îi, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında 18 . VI . 1947 gün ve 5107 sayılı Kanun kabul 
edilmiştir. Bu kanunun 2 nci maddesi gereğince şehit yetimlerinin maaşına yüzde otuz zam yapıl 
ması kabul edilmiştir. Maliye memurlarının büyük bir kısmı tarafından ikinci maddede zikredi
len Bakanlar Kurulu kararında şehit kelimesinin, medlulü ve doğuracağı kanuni neticeler düşü
nülmeden kullanılmış olması yüzünden Refah Vapuru faciası yetimleri şehit yetimi addedilerek 
maaşlarına zam yapılmıştır. Bu zamları bir kısım yetimlerin alması, bir kısmının almaması netice
sinde çıkan ihtilâf dolayısiyle keyfiyet yeniden bir tetkik mevzuu yapılmış harbde ve eşkiya mu
vacehesinde her nevi düşman silâhının tesiriyle derhal ölenlerin şehit sayılmaları lâzımgeldiği 
hakkındaki 5 . II . 1936 gün ve 927 sayılı Meclis kararı karşısında bu yetimlerin şehit yetimi sa
yılmalarına hukukan imkân olmadığı anlaşılmış ve bu netice üzerine 5107 sayılı Kanun gereğince 
dul ve yetim maaşlarına yapılmış olan zamlar tenzil edilmiş fazla tediyatm istirdadına tevessü] 
olunmuş ve 1485 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilegelmekte olan tütün ikramiyesinin 
dağıtılmasına son verilmiş, 1948 yılından itibaren bunlar namına tahakkuk ettirilen ikramiye ken
dilerine verilmiyerek emanete alınmış, yalnız Hazineyi ilgilendirmediği için evvelce verilmiş olan 
ikramiyenin istirdadı cihetine gidilmemiştir. 

işbu tatbikata sebep olan şehidin anlayış tarzı sonradan 9 . VI . 1949 gün ve 1651 sayılı Mec
lis kararı ile de teyit edilmiştir. 

Gazetelerdeki neşriyattan vâki mütaaddit müracaatlardan bu son tatbikatın vicdanları tatmin 
edemediğini gören ve işi ordu gücü ile de yakından ilgili önemli bir konu mahiyetinde mütalâa 
eden Hükümet keyfiyeti tekrar ele almış ve aşağıda arzedilen sebepler dolayısiyle bu dul ve yetim
lere şehit dul ve yetimflerind'en farklı muamele yapılmasının tadalöt ve baJkfkaniyelte ve hizmet 
icaplarına aykırı düştüğü neticesine varmıştır. 

A) Refah vapura ile ingiltere'ye gönderilenler askerî bir vazifenin ifasına memur bulunuyor
lardı. 

B) O tarihte Türkiye muharipler zümresinde bulunan İngiltere'nin müttefiki idi. İngiltere de 
düşmanları olan italyanlarla ve Almanya tarafını tutan ve o tarihlerde Vişi'de yerleşmiş bulunan 
mağlûp Fransız Hükümeti ile Suriye'de, Akdeniz ve Adalar Denizinde çarpışıyordu. 

C) Mülga 1683 sayılı Tekaüt Kanununa ek olan 2543 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gere
ğince Türkiye Devleti o tarihte kendisini harbe hazırlık devresinde addetmiş, tekaüt ve istifa 
taleplerinin kabulünü bir kararname ile durdurmuş bulunuyordu. 

D) O tarihte Millî Korunma Kanunu .yürürlüğe konulmuş ve Türkiye'de fevkalâde halin de
vamı kalbul edilmişti. (Bu kanunun birinci maddesi mucibince fevkalâde halin kabulü Devletin 
bir harbe girmesi ihtimali olduğunu ve Türkiye Cumhuriyetini de alâkalandıran yalbancı devlet
ler arasında bir harib halinin mevcudiyetini ifade etmektedir.) 

E) Gerek tatbikat bakımından ve gerekse yukarda arzedilen sebepler muvacehesinde Devletimiz 
o tarihte bâzı esbabı siyasiye d'olayı'siyle lâfzan ilân edilmemiş olınaJkla beraber fiilen seferber halde 
idi. 

F) Bugün dahi kattı sekilide teshit edilmemiş olmakla beraber hâdisenin suret ve mahallî cereya
nına ve o günkü ahval ve şeraite göre Refah Vapurunun batmasına sebep olan infilâka mütte
fikimiz ingiltere Devletimin düşmanı olan ve sonradan Devletimizin de ilânı harib ettiği Alman 
Devletinin müttefikleri bulunan Fransız veya italyan Devletlerinden birisine ait denizaltılarmdan 
birilsinin âmil olduğuna muhakkak nazarı ile bakmak icaibeder. 

işte yukarda altı madde halinde izah edilen, nevi şahsına has şerait içerisinde Refah faciasın
da ölenlerin harbde düşman silâhının tesir ve neticesinde ölmüş (şehit) addi kadar tabiî ve man 
tiki bir netice olamaz. Bilhassa deniz altıcılarla ve hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlara ait; 
3486 sayılı kanunların 14 ve 12 nci maddeleri mucibince hazarda vazife ile dalış veya uçuş esna
sında her hangi bir sebebin tesir ve neticesinde ölen denizci ve havacılarımızın yetimlerine şehit 
yetimi muamelesi yapılırken Refah Vapurunda ölenlerin yetimlerine farklı muamele yapılması. 
kendilerinin 1485 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle tevzi edilen tütün beyiye ikramiyesinden ve 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Knaununun 64 neü maddesinde yazılı harb malûl-
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İüğü zammından mahrum edilmeleri adalet Ve hakkaniyetle kabili telif görülmemektedir. Bu iti
barla işbu yetimlerin maaşlarının Emekli Sandığı Kanununun 69 neu maddesinin D fıkrası hükmü
ne göre tediyesini, tütün beyiye ikramiyesinden faydalanmalarını sağlamak üzere ilişik tasarı ha
zırlanmış ve ayrıca evvelce yapılan tediyattan mütevellit Hazinenin bakiye matlûbunun istirdadın
dan sarfınazar edilmesini ve yapılmış olan tevkifatm iadesini mümkün kılmak içinde bu tasarıya 
geçici bir madde eklenmiştir. 

MÜH Savunma Komisyonu raporu 

T. B. MM. ' 
Milli Savunma Komisyonu 9 . IV . 1951 

Esas No. 1/161 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

Refah vapurunda ölen askerî şahısların şehit 
ve dul ve yetimlerinin de şehit, dul ve yetimi 
sayılmasına dair Millî Savunma Bakanlığınca 
hazırlanan ve 26 . III . 1951 tarihinde komisyo
numuza havale buyurulmuş olan kanun tasarısı 
gerekçesiyle birlikte Millî Savunma Bakanlığı 
temsilcilerinin huzuriyle komisyonumuzca ince
lendi. 

Hükümetin gerekçesinde tafsilâtı ile izah 
edildiği veçhile: 

1. Faciayı mütaakıp, ölülerin yetimlerine 
mülga 1683 sayılı Tekaüt Kanununun 45 nci 
maddesi gereğince şehit yetimi gibi birinci de 
rece vazife malûlü maaşı üzerinden yetim maa
şı tahsis edilmiş ve 30 . V . 1929 tarih ve 1485 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince de tü
tün beyiyesi hasılatından ikramiye verilmesine 
başlanmış ve 5107 sayılı ve 18 : VI . 1947 tarih
li Kanun ile de maaşlarına yüzde otuz zam ya
pılmıştır. 

2. Bilâhara 927 sayılı ve 5 . II . 1936 ve 
1651 sayılı ve 9 . VI . 1949 tarihli Büyük Millet 
Meclisi tefsir kararları karşısında bu faciada 
ölmüş olan askerî şahıslar yetimlerinin şehit 
yetimi »ayılmasına hukukan imkân görülemiye-
rek yapılan zamlar tenzil ve fazla tediyatm is
tirdadına tevessül edilmiştir. 

3. Hâdisenin, suret ve mahallî cereyanı ve 
o. günkü ahval ve şerait muvacehesinde bu fa

cianın doğrudan doğruya hanb faaliyetlerinin te
siri ile vukubulmuş olduğu muhakkak olmakla be
raber o zamanlarda Hükümetimizin almış oldu
ğu fevkalâde durum da nazara alındığı takdir
de vatan ve milletleri namına hayatlarını feda 
eteıiş oian bu askerî şahısların bir harb şehidi ol
duklarına vicdanen tam bir kanaat hâsıl etmiş 
olan Komisyonumuz Hüfcümeftin teklif ettiği veç
hile bu faciada ölen şahısların ölüm tarihinden 
itibaren şehit, ve dul ve yetimlerinin de şehit 
dul ve yetimi sayılmalarını, oy birliğiyle karar 
vermiş ve Hükümetin hazırladığı kanun tasarı
sını aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma 
Komisyonu Bşk. Sözcü Kâtip 

Kocaeli Kastamonu Niğde 
S., örihon > R. Taşkın H. N. Yurdakul 

Bolu Çanakkale Diyarbakır 
F. Belen 8. Endik Y. K. Aktuğ 

î^taııibul Kayseri 
S. Yaver î. Berkok 

İmzada bulunamajdı. 
Kırşehir Kıürbaihya 

R. özdeş B. Besin 
İmzada bulunamadı1. imzada bulunamadı. 

Rize Seyhan Sivas 
K, Balta S. Tekelioğlu B. Taner 
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Maliye Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu İ7.ÎV.195İ, 

Esas No. 1/161 
Karar No. 47 

Yüksek Başkanlığa 

Refah vapurunda ölen askerî şahısların şe
hit, dul ve yetimlerinin de şehit dul ve yetimi 
sayılması hakkındaki kanun tasarısı Millî Sa
vunma ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır 
bulundukları halde incelendi: 

Askerî bir vazifenin ifası maksadiyle çıktık
ları yolculukta ve harb sahası sayılan bir ma
halde hayatlarını kaybeden Refah vapuru faci
ası kurbanlarına şehit muamelesi tatbiki husu
sunda zuhur eden hukuki engellerin âmme vic
danını rencide eden bir hal olduğunda şüphe 
yoktur. 

Hükümet gerekçesi ve Millî Savunma Ko
misyonu raporunda gösterilen mucip sebepleri 
yerinde gören komisyonumuz tasarının esasını 
ittifakla kabul etmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde; Refah faciası, 
memleketimizce malûm bulunmakla beraber, 
hâdisenin zaman içinde tesbitini temin maksa
diyle birinci maddeye tarih ve geçici maddeye 

Refah Vapurunda ölen askerî şahısların şehit, 
dul ve yetimlerinin de şehit dul ve yetimi sayıl
ması hakkında Millî Savunma Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 15 . III . 
1951 tarihli ve 6/956 sayılı tezkeresi ile sunulan 
kanun tasarısı, Millî Savunma ve Maliye komis
yonları raporlariyle birlikte komisyonumuza ha
vale olunmakla, Millî Savunma ve Maliye Ba
kanlıkları temsilcileri hazır olduğu halde ince
lenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde; İngiltere'de teslim 

de «şehit, dul ve yetime» tâbirinin -ilâvesi uy
gun görülerek tasarının tümü değişik şekliyle 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Maliye Ko. 
Başkanı Sözcü Kâtip 

Rize Giresun 
/. Akçal H. Erkmen 

Kırklareli Konya 
Sıtkı Pekkip U. N. Yiğiter 

İmzada bulunamadı 
Mardin Niğde Siird 

A. K. Kalav N. Bilge M. D. Süalp 
Sivas Trabzon 

§. Ecevit T. Koral 
Yozgad 

Fuad Nizamoğlu 
imzada bulunamadı 

edilecek ve Türkiye'ye ait olan denizaltı gemisi
ni getimeye memur edilen 16 subay, 48 erbaş, 
63 er ve tahsile gönderilen 16 havacı okurunu 
alan ve 25 gemicisi de bulunan Refah Şilebinin 
batma hâdisesinin 136 kişinin kurtarılamıyarak 
ölümleri ile neticelendiği ve bu müessif hâdise
de ölenlerin dul ve yetimlerinin şehit, dul ve 
timlerinden farklı muamele gördüğü halbuki : 

1. Refah Vapuru ile İngiltere'ye gönderi
lenler askerî bir vazifenin ifasına memur olduk
ları; 

2. O tarihte Türkiye muharipler zümresin-

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B . 31. M. " . ' ! , . _ . 
Bütçe Komisyonu : ' ""*•' . r ; . , 18 .VI. 1951 
Esas No. 1/161 
Karar No. 107 

Yüksek Başkanlığa 
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ele bulunan İngiltere ̂ nin miittefikı olması do-
layısiyle karşı tarafın aleyhinde bulunması; 

3. Yine bu sırada Türkiye kendisini harbe 
hazırlık devresinde addetmiş olduğundan dola
yı askerî tekaüt ve istifa taleplerini bîr karar-
name ile durdurmuş bulunduğu; 

4. Millî Korunma Kanununun yürürlüğe 
girmesi ile fevkalâde halin devamı kabul edil
miş olduğu; , 

5. Lâfzan ilân edilmemiş olmakla beraber o 
tarihte fiilerı seferber halde bulunduğumuz; 

6. Bugün dahi katî şekilde tesbit oluna
mamış olmakla beraber hâdisenin suret ve ma
hallî cereyanına ve o günkü ahval ve şeraite 
göre Refah Vapurunun batmasına muharip de-
nizaltılarından birinin âmil olduğuna muhakkak 
nazarı ile bakmak icabettiği; 

Cihetle nevi şahsına has şerait içerisinde 
düşman silâhının tesir ve neticesinde ölmüş ol
dukları ve bunların (şehit) addi kadar tabiî ve 
mantıki bir netice olamıyacağına göre dul ve 
yetimlerinin de şehit, dul ve yetimi sayılmasını 
teminen tasarının sevkedilmiş olduğu bildiril
mektedir. 

Tasarıyı tetkik eden Millî Savunma Komis
yonu Hükümet teklifini aynen ve Maliye Ko
misyonu ise, tasarıyı yerinde görmekle beraber 
maddelerin müzakeresinde, hâdisenin vukubııl-
du$u zamanın birinei maddede yer almasını ve 
geçici maddeye de «şehit, dul ve yetimi» tâbiri
nin ilâvesini uygun görerek kabul etmiştir. 

Komisyonumuz; ttefah hâdisesinde Ölen as* 
kerî şahısların şehit ve dul ve yetimlerinin de 
şehit dul ve yetimi sayılması hakkında Hykü* 
met gerekçesinde bildirilen sebepleri yerinde 
görerek maddelerin müzakeresine girmiş ve 
bunlar hakkınca, birinci maddede yazılı olan 
hâdisenin vukuu tarihinden itibaren şehit dül 
ve yetimi hükümlerinin uygulanmasını temin 
bakımından gereken değişikliği yapmak sure* 
tiyle birinci maddeyi kabul etmiştir. 

Yeniden tanzim olunan birinei madde muva
cehesinde geçici maddenin tasarıda yer alması
na lüzum olmadığından geçici madde tasarıdan 
çıkarılmış, 2 ve 3 ncü yürürlük maddeleri Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük* 
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
ftstanbul 

E. Adakan 
x\.nkara 

M. Bayramoğhı 
Giresun 

M. Şener 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Rize 
O. Kavrakoğlu 

Tokad 
.8, Atanç 

Başkanvekili 
Burdur 

E. Çelihbaş 
Aydm 

E. Mmderes 
İstanbul 

A. H. Başar 
Malatya 

M. S. FAİ 
Beyhan 

Dr. 8. Ban 
Trabzon 

S. E. Kalaycwğl% 

Kâtip 
Bursa 

H, Şaman 
Babkesir 
E. Budakoğlu 

İstanbul 
C. Türkgedi 

Mardin 
S. Erten 

Sivas 
Hf. îmri 

Urfa 
Dr. F. Ergiru 

'(*. mm: m) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mefjak vapurunda ölen askerî şahısların şehit, 
dul ve yetimlerinin de; şeMt, dul ye yetirrü sayü-

ması hakkında Kanun tasarısı 

MAÎ)DE 1 — Batan Refah vapurunda ölen 
askerî şahıslar şehit, dul ve yetimleri de şehit, 
<İul ve yetimi sayılmışlardır. 

v GEÇİCİ MADDE — Bu suretle şehit sayı
lanların dul ve yetimleri hakkında ölüm tari
hinden itibaren dul ve yetim hükümleri uygu
lanır. 

MADDE 2 -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayım- tarihinde 

MADDE 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

R. §. İnce 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

T.îleri 
Eko. ve Ticaret Bakanı 

Z. E, Velibe§e 
G. v* Tekel Bakanı 

N, özsan 
Ulaştırma Bakanı 

S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımeıaı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyörük 
İçişleri Bakanı 
B. Namıhioğhı 
Maliye Bakanı 
H. Pölatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeyiinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr.E.H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N, ökmm 

Çalışma Bakam 
H. Köymen 

İşletmeler Bakam 
M. Ete 

MALİYE KOMİSYONUNUN 

liefah Vapurunda ölen Askerî şahısların şehit, 
dul ve yetimlerinin de şehit, dul ve yetimi sayû-

ması hakkında Kanun 

MADDE 1 — 23 . VI . 1941tarihinde batan 
Befah vapurunda ölen Askerî şahıslar şehit, 
dul ve yetimleri de şehit, dul ve yetimi sayıl
mışlardır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu suretle şehit sayı. 
lanlarm dul ve yetimleri, hakkında ölüm tari
hinden itibaren şehit, dul ve yetimi hükümleri 
uygulanır. 

MADDE 2 -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3 -
lu yürütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde 

Bu Kanunu Bakanlar Kuru-
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTtRÎŞÎ 

Refah vapurunda öten askerî şahısların şehit, 
i dul ve yetimlerinin de şehit dul ve yetimi 

sayılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 23 . VI . 1941 tarihinde batan 
Refah vapurunda ölen askerî şahıslar şehit, dul 
ye yetimleri d© şehit dul ve yetimi sayılırlar ve 
haklarında bu tarihten itibaren şehit dul ve ye
timi hükümleri uygulanır. 

* MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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