
DONEM : 1 CİLT : 4 . TOPLANTI : 1 

MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

Yetmişbeşinci Birleşim 

16 . 4 .1962 Pazartesi 

» 

içindekiler 

1. 
2. 
3. 
4. 

— Geçen tutanak özeti 
— Gelen kâğıtlar 
— Yoklama 

Sayfa 
492 

492:493 

— Başkanlık Divanının Genel Kuru-
sunuşları 
1. — Sayın Milletvekillerinden bâzı-

493 

493 

larına izin verilmesi hakkında Başkan
lık teskeresi (3/252) 493 

2. — Kocaeli Milletvekili Sahabettin 
Bilgisu ve iki arkadaşının, İşçi Sigorta
ları Kurumundan sigortalı işçilere uzun 
vâde ve az faizle borç para verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyo
nu rapora (2/44) (S. Sayıısı : 59) 494 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Mu
hasebesinin 1961 yılı Haziran-Ağustos ay
ları hesabı hakkında Hesapları İnceleme 
Komisyonu raporu (5/5) (S. Sayısı : 60) 494 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Mu
hasebesinin 1961 yılı Eylül - Kasım ay
ları hesabı hakkında Hesapları inceleme 
Komisyonu raporu (5/6) (S. Sayısı : 61) 494 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Mu
hasebesinin 1961 yılı Aralık ve 1962 yılı 
Ocak - Şubat ayları hesabı hakkında He-

Sayfa 
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/7) 
(S. Sayısı : 62) 494 

5. — Görüşülen işler 494 
1. — Sinop Milletvekili Mahmut Ali-

canoğlu'nun, Adalet Başkâtip, icra memu
ru, zabıt kâtibi ve yardımcılarına taz
minat verilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet ve Bütçe komisyonları rapor
ları (2/45) (S. Sayısı : 56) 494:505 

2. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, 
un, 3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanunu
nun 14 ncü maddesinin yürürlükten kal
dırılmasına mütaallik kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/81) (S. Sa-
yıisı : 57) 505:506 

6. — Sorular ve cevaplar 506 
a) Sözlü sorular ve cevaplan 506 
1. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-

öv'ün, Çanakkale ihtifali için kiralanan 
Kadeş vapurunda vukubulan olaylara da
ir Ulaştırma ve Millî Eğitim Bakanla
rından sözlü sıorul&u (6/244) 506 

2. — Edirne Milletvekili Talât Asal'm, 
bozuk vaziyette olan Edirne - istanbul yo
lunun ıslahının düşünülüp düşünülmedi-



Sayfa 
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sokusu (6/232) 506 

3. — Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un, Toprak repormunun bu yıl ger
çekleştirmeye başlanmasiyle ilgili her hangi 
bir çalışma yapılmakta olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/233) 506 

4. — Sivas Milletvekili Rahmi Günay'-
m, malzemesi satmalmmış bulunan Sivas 
Esnaf Çarşısı inşaatının bir an evvel ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne da
ir imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/234) 506 

5. — Gümüşane Milletvekili Halis Bay-
ramoğlu'nun, kuraklıktan zarar gören Gü
müşane iline şimdiye kadar ne gibi bir yar
dım yapıldığına ve Amerikan yardımından 
bu ilin faydalandırılmaması sebebine da
ir Devleit Bakanından sözlü sorusu (6/235) 506: 

507 
6. — izmir Milletvekili Necip Mirke-

lâmoğlu'nun, Yılanların öcü ismindeki 
eserin temsilinin ne sebeple durduruldu
ğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/236) 507 

7. — izmir Milletvekili Arif Ertun-
ga'nın, özel müessese ve iş yerlerinde fik
ren ve bedenen çalışanların haklarının ka
nunen sağlanması hususunda ne düşünül
düğüne dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/237) 507 

8. — istanbul Milletvekili Coşkun Kır-
ca'nm, gecekondu bölgeleri tesbit edilerek 
bu bölgeler dâhilinde gecekondu yapılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü soruşu (6/238) 507 

9. — istanbul Milletvekili Hüsamettin 
Tiyanşan'm, Altmel Kolektif Şirketine 
hangi illerde kaçar aded ilkokul binası • 
inşaatı ihale edildiğine ve inşaatın istenilen 
zamanda ve evsafta yapılıp yapılmadığı
na dair Bayındırlık ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/239) 507 

10. — Maraş Milletvekili Kemal Bağcı-
oğlu'nun, Kadirli Kaymakamı Mehme,t 
Can hakkındaki sorusuna içişleri Bakanı 
Aftmreit Topaloğlu'nun, ısMü cevabı (6/240) 507: 

522 

Sayfa 
İl . — istanbul Milletvekili Suphi Bay-

kam'm, Kadirli Kaymakamı Mehmet Can 
hakkındaki sorusuna içişleri Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun sözlü cevabı (6/248) 507:522 

12. — izmir Milletvekili Ali Naili Er-
dem'in, Kadirli Kaymakamının naklinde bir 
usulsüzlük olup olmadığına dair sorusuna 
içişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun sözlü 
cevabı (6/261) 507:522 

,13. _ Aydın Milletvekili Mehmet Ya-
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— 490 — 



Sayfa 
20. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'-

in, Orman Genel Müdür ve Müdür Muavi
ni olarak istihdam edilenlerden bâzılarının 
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sunda ne düşünüldüğüne dair, içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/254) 523 

26. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
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kamyon ve taksi ithalâtının birkaç yıllığına 
durdurularak yedek parça ve lâstiklerinin 
bolca ithali hususunda ne düşünüldüğüne 
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dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
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27. — izmir Milletvekili Necip Mirke-
lâmoğlu'nun, Ziraat Bankası ve Kredi Ko
operatiflerinin müstahsıla açtıkları istihsal 
kredisi bareminde bu yıl bir artış olup ol-
mıyacağına dair Başbakandan ve Maliye 
Bakanındam sözlü sorusu (6/256) 523 

31. — Edirne Milletvekili Talât AsaP-
ın, Türkiye radyolarından, muhalefet par
tilerine de 1962 yılı bütçesi hakkındaki fi
kirlerini açıklamaları imkânının sağlanıp 
sağlanamıyacağma dair Basın - Yayın ve 
Turiam Bakanından sözlü sorusu (6/20Û) 523 

32. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğ-
lu'nun, terfi haklarını Danıştay ilâmiyle 
ispat etmiş olup da ilâmların infaz edilme
mesi sebebiyle müktesep haklarını alamıyan 
kaç öğretmen bulunduğuna dair Millî Eği
tim Baıkanın'dan sözlü sorusu (6/262) 523:524 

28. — izmir Milletvekili Necip Mir-
kelâmoğlu'nun, zirai mücadele ilâçlarının 
müstahsil tarafından zamanında bol, kolay 
ve bilhassa ucuz temin edilebilmesi için bir 
tedbir alınıp alınmadığına dair, Tarım, Ti
caret, Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/257) 523 

29. — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv:ün, PTT idaresinde haberleşme hürriye
tini ihlâl etmiş memur bulunup bulunma
dığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/258) 523 

30. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası eliyle, Gemlik'in Umurbey köyünde, 
köylülere verilmek üzere yaptırılan evlere 
dair Ticaret ve içişleri Bakanlarından söz
lü sorusu (6/259) 523 



İ. — GEÇEN t 

Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş, Straz-
burg'da toplanan Avrupa Konseyi Mahallî İda
reler Konferansında alman kararlar 'hakkında 
açıklamalarda 'bulundu. 

Sayın milletvekillerinden 'bâzılarına izin ve
rilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi ile, 

Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'ya öde
neğinin verilebilmesi Yüksek Meclisin müsaa
desine bağlı olduğundan bu hususun tasvibine 
dair Başkanlık tezkeresi okundu, kabul edildi. 

Sözlü sorular 
1. — Aydın Milletvekili Meîhmet Yavaş'm, 

Askerî Fabrikalar ve iktisadi Devlet Teşekkül
lerinde kadrosuzluk yüzünden saat, ücretli ve 
yevmiyeli olarak çalıştırılan personele, 228 sa
yılı Kanun şümulüne alınarak, emeklilik ve kı
dem hakkı verilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sözlü soru önergesi, Çalışma ve Maliye 
Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/263) 

2. — Çanakkale Milletvekili Eefet Sezgin'-
in, Gelibolu ilçesi Merkez Karakolunda Hüse
yin Gelen isimli bir vatandaşın dövülüp dövül-
mediğine dair sözlü soru önergesi, içişleri ve 
Adalet Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/264) 

'3. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'm, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sınca çıkarılan bir genelge "ile motorlu ziraat'ih 
yapılmasına engel olup olmadığına dair sözlü 
soru önergesi, Ticaret ve Tarım Bakanlıkları
na gönderilmiştir. 06/265) 

4. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karadeniz bölgesinde yetiştirilen çayların har-

2. — GELI 

Teklifler 
1. — (Bursa Milletvekili Ziya Uğur ve 92 

arkadaşının, 6183 sayılı Âmme alacaklarının 
tahsil usulü 'hakkındaki Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair 40 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/203) 
(Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

rANAK ÖZETİ 

Yüksek Hâkimler Kurulu kanun tasarısı 
görüşülerek kabul olundu. 

16 Nisan 1962 Pazartesi günü saat 15 de 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili izmir 

Ömer Zekâi Dorman Kadri özek 

Kâtip 
Bolu 

Zeki Baltacıoğlu 

man ve paketlenmesini temin edecek tesislerin 
bu bölgede kurulmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sözlü soru önergesi, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. (6/206) 

Yazılı sorular 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

Devlet daireleri, iktisadi Devlet Teşekkülleri, 
belediyeler ve Devletin denetimindeki müessese
lerde maaşlı, ücretli ve yevmiyeli olarak çalış
tırılan emekli memurlara dair yazılı soru öner
gesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/92) 

2. — Konya Milletvekili Kemal Ataman'in, 
Siirt ili Maliye Tahakkuk Şefi iken Tahakkuk 
Memurluğuna atanan Nejat Yalım hakkında 
bir şikâyet mevcudolup olmadığına dair yazılı 
soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/93) 

3. — Erzincan Milletvekili Zeynel Günd'oğ-
du'nun, Tasarruf 'b'onolarma <bir işletme sahası 
aranıp aranmadığına dair yazılı soru önergesi, 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/94) 

KÂĞITLAR 

2. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, As
kerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayıl
ması (hakkında kanun teklifi (2/204) (Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına) 

3. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu'nun, 
6831 sayılı Orman Kanununun geçici birinci 

ular 

— 492 — 



M. Meclisi B : 75 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/205) (Tarım, Adalet ve Bütçe komis
yonlarına) 

Raporlar 
4. — Devlet İstatistik Enstitüsünün 'görev, 

yetki ve kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/369) (Gündeme) 

5. — Muvazzaf subay ve askerî memurlara 

16 . 4 . İ962 0 : 1 
verilecek elbise ve teçhizat 'hakkındaki 4608 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Bütçe komisyonları raporları (1/94) 
(Gündeme) 

6. — 1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sayılı Kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe komisyonla
rı raporları (1/103) (Gündeme) 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Nurettin Ok (Çankırı) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
(başlıyoruz. 

Ekseriyetimiz var, görüşmelere 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

lm — Sayın Milletvekillerinden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/252) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekillileri' 

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 16 . 4 . 1962 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

İçel Milletvekili İhsan önal, 10 gün, hasta
lığına binaen, 12 . 4 . 1962 'tarihinden itibaren. 

istanbul Milletvekili Saaldet Evren, 10 gün, 
mazeretine binaen, 16 . 4 . 1962 tarihimden iti
baren. 

Urfa Milletvekili Sabrı Kılıç, 15 gün, maze
retine binaen, 10 . 4 . 1962 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — İsimleri teker teker okutup 
oylarınıza sunacağım. 

İçel Milletvekili İhsan önal, 10 gün, hasta
lığına Ibinaen, 12 . 4 . 1962 tarihinden itibaren, 

» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Milletvekili Saadet Evren, 10 gün, 

mazeretine binaen, 16 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul ederiler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Urfa Milletvekili Sabri Kılıç, 15 gün, maze
retine binaen, 10 . 4 . 1962 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kalbul 'edenler... Kabul etm'iyen-
ler... Kabul.edilmiştir. 

Efendim, gündemdeki kanun tasarılarının 
sözlü .sorulardan evvel görüşülmesi hakkımda 
bir önerge var, okutuyorum. 

493 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gündemde bulunan kanun tekliflerinin söz
lü sorulardan evvel garüşüllmesini arz ve ıtek-
lif ederiz. 

(Diyarbakır Kayseri 
Hilmi Güldoğan Meflamet Göker 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul .etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — Kocaeli Milletvekili Sahabettin!1 Bilgisu 
ve iki arkadaşının, İşçi Sigortaları Kurumun
dan sigortalı işçilere uzun vâde ve az faizle borç 
para verilmesi hakkında kanun teklifi ve (Çalış
ma Komisyonu raporu (2/44) (S. Sayısı:59) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okuıtuyo-
rum. 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarımızın ka

nun teklifleri, Çalışma Komisyonunca redde
dilmiştir. Çalışma Komisyonunun bu raporunun 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etımi-
yenler... Kafbul edıilmişltir. Teklif reddedilmiştir. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhase
besinin 1961 yılı Haziran - Ağustos aylan hesa
bı hakkında Hesaplan İnceleme Komisyonu ra
poru (5/5) (S. Saym : 60) (2) 

16.4.1962 0 : 1 
BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo

rum. 
(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Rapor, bilgilerinize sunulmuş
tur. 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhase
besinin 1961 yılı Eylül - Kasım aylan hesabı 
hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 
(5/6) (S. Sayısı : 61) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Rapor, bilgilerinize sunulmuş
tur. 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhase
besinin 1961 yılı Aralık ve 1962 yılı Ocak - Şu
bat aylan hesabı hakkında Hesapları İnceleme 
Komisyonu raporu (5/7) (S. Sayısı : 62) (2) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Rapor okundu.) . 

BAŞKAN — Rapor, bilgilerinize sunulmuş
tur. 

8. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğ-
lu'nun, Adalet başkâtibi, icra memuru, zabıt kâ
tibi ve yardımcılarına tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet ve Bütç& komis
yonları raporlan (2/45) (S. Sayısı : 56) (3) 

BAŞKAN — Bu tasarının görüşülmesine 73 
ncü Birleşimde başlanmış, ekseriyet bulunma
dığı için, bu birleşime bırakılmış idi. Tümü 
üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. Müza
kereye esas olan Bütçe Komisyonunun metni
dir. Bütçe Komisyonu yerini alsın. 

Geçen birleşimde bu tasam üzerinde söz al
mış olan arkadaşlarımızın isimleri yazılıdır. 

(1), (2) 59, 60 8, Sayût basmayazılar tuta
nağın sonundadır, 

(3) 56 S. Sayılı basmayanı 73 ncü Birleşim 
tutanağının sonundadır» 

Bu yazılı liste üzerinden arkadaşlara söz vere
ceğim. Buyurun Çanga. 

SADBETTÎN ÇANGA (Bursa) — Sayın ar
kadaşlarım, kısa mâruzâtımla, bu kanun tek
lifini yüksek huzurunuza getiren arkadaşları
mıza teşekkürle başlıyacağım. 

Hâkimlik ve avukatlık yapmış olan arkadaş-
;• larımız, Adliye camiasında çalışan başkâtip, 

kâtip ve icra memurları ile yardımcılarının çek
tikleri sıkıntıları çok yakından bilirler. Bu ca
miada çalışan insanlar için mesai saati mefhu
mu yoktur. Bu itibarla bu kanun teklifinin Yük
sek Meclisinizde de aynı himayeyi, aynı ilgiyi 
göreceğine kaaniim. Yalnız, teklif edilen ka
nunun birinci maddesinde bâzı noksanlıklar var. 
Bendeniz bu hususa işaret etmek istiyorum. 

(1), (2) 61, 62 S. Sayılı basmayazilar tuta* 
nağın sonundadır. 
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M. Meclisi B : 75 
icra memur ve yardımcılarına tazminat öden

mesi kabul edilmiş, fakat icra saymanları buna 
dâhil edilmemiştir, İcra veznedarları da aynı 
durumdadır. Bunların Türkiye'de adedi 10 u 
geçmiyecek kadar mahduttur. Bir bütün olan 
Adliye camiasında, başkâtip ve yardımcılarına, 
kâtiplere, icra memur ve yardımcılarına tazmi
nat verilmesi düşünülürken, icra saymanları
nın, veznedaılarmın ve hattâ ceza evi müdür 
yardımcılarının dahi buna ilâve edilmesi lüzum
ludur. Bu itibarla, maddeyi bu şekilde tadil 
eden bir teklif vermiş bulunuyorum. 

Ayrıca maddede bir noksanlık daha vardır. 
(Yargıtay dairelerinde ve genel . mahkemelerde 
vazife gören başkâtip) denilmektedir. Halbuki 
(vazife gören) den sonra, (kadroları itibariy
le) tâbirini ilâve ettiğimiz takdirde, fiilen or
tada bulunan aksaklık da kalkacaktır. Hepiniz 
biliyorsunuz ki, bugün başkâtip kadrosunda 
olup da adliye teşkilâtında, mahkemelerde kâ
tiplik yapanlar vardır. Yarın bu kanun bu 
şekilde çıktığı takdirde, maliyenin takılması 
muhtemeldir. İleride bir' aksaklık çıkmaması 
için (kadroları itibariyle) tâbirinin (vazife 
gören) den sonra ilâvesi zaruridir. Bu husus-
da maddenin değişikliğe tâbi tutulması hakkın
da bir takrir veriyorum. Bu takririn kabul 
edilmesini arz ve istirham ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Çok muhte

rem arkadaşlar, önce adliye camiasında muh
terem hâkimlerin en yakın mesai arkadaşı olan 
zabıt kâtiplerinin çok mübrem olan ihtiyaçları
na, dertlerine son verecek olan bu teklifi Yük
sek Meclisin huzuruna getiren Sayın Mehmet 
Alicanoğlu arkadaşıma teşekkürlerimi arz ederek 
sözlerime başlıyacağım. 

Arkadaşlar, belki umumi tutumumuzda böy
le tazminat vermek, memurları ayrı bir ölçü
nün içerisinde tutmak doğru olmaz. Fakat bu
gün zabıt kâtipleri adliye içerisinde, vatandaş
larla daima karşı karşıya bulunan insanlardır. 
Bunlar aldıkları çok cüzi maaşla geçinememek
te, avukatların eline bakmakta veyahut da dâ
va sahibinin vereceği ufak bir bahşişi gözetir 
durumda bulunmaktadırlar. Bu hal hakikaten 
bizleri çok üzmektedir. Bu bakımdan, adliye
nin içerisinde böyle mağdur bir zümreyi tatmin 
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edecek şekilde bir kanun teklifi hazırlıyan ar
kadaşımız, bühim bir yaraya temas etmiştir. 

Fakat bununla ilgili bir başka konuya da 
ben temas edeceğim. Geçen gün uzun müddet 
müzakeresini yaptığımız bu kanun, sırf isimleri 
gardiyan olduğu için bir kısım insanları tatmin 
etmiyecektir. Bu kanundan istifade etmiyeeek 
olan böyle bir camia mevcuttur. Madem ki, gar
diyanlar ceza evinin memurlarıdır, bunların bu 
teklifin şümulüne girmesi için bu gardiyan is
minin, ceza evi memuru olarak tadilini Muh
terem Adliye Bakanından rica ediyorum. Bu 
suretle gardiyanların bu teklif ile az da olsa 
tatmin edilmesinin ve (D) cetvelinden çıkarılıp 
memur camiası içerisine alınmasının mümkün 
olduğu kanaatindeyim. 

Çünkü, onların ne olduğunu bu Mecliste, 
her hangi bir sebeple bilmiyenlerimiz gardiya
nın nasıl mağdur olduğunu, gardiyanın nasıl 
muhtaç bulunduğunu, gardiyanın 8 senelik me
muriyeti sırasında ancak 200 lirayla karşı kar
şıya kaldığını tahmin edemez. Fakat içimizde 
bilenlerimiz vardır, ben de onlardan birisiyim. 
Ceza evinde yatarken, gardiyanın akşamın saat 
6 smda ceza evinin kapısını kapatıp, demir zin
cirleri kilitle birbirine bağlayıp, Allah kurtar
sın sizleri derken gözlerimde nasıl bir hüzün 
belirdiğini; sabahleyin aynı zincirleri açarken, 
yüzünde nasıl bir nur doğduğunu ve içerde zin
cire vurduğu insanları - tamamen olmasa bile -
hürriyetin ışığına doğru bırakmaktan nasıl bir , 
his duyduğunu bir kısım arkadaşlarımız gör
dük, bunu nefislerimizde tecrübe ettik. Bu ba
kımdan ceza evine giren sayısız insanların üze
rine hürriyet kapısını akşamları kapatıp sa
bahları tekrar açan, mahkûmların en yakın ar
kadaşı olan ve adliyenin en mühim rüknü bu
lunan bu insanları tatmin edecek çok küçük bir 
imkânın bulunamadığı hakkında Bütçe Komis
yonu Sözcüsü arkadaşımızın serdettiği esbabı 
mucibe karşısında büyük üzüntü içindeyim. 

Şahsan Sayın Adalet Bakanından rica ediyo
rum: Eğer bu camianın (D) cetvelinde bulun
ması kendilerinin tatminine imkân vermiyorsa, 
bu ıstıraptan bizleri uzakta tutabilmek için, 
bunları da ceza evi memurlan gibi mütalâa 
ederek tatmin etme yollarını arıyalım. Terfih 
imkânları ellerinde bulunmıyan bu camia men
supları da bu suretle diğer zabıt kâtipleri ar* 
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kadaşîarı gibi, çak cüzi de olsa, bir huzura ka
vuşmuş olurlar. 

Büyük Meclis kısa fasılalarla, yapılan çok 
yerinde teklifleri kabul etmek suretiyle, bâzı 
memur zümresini az çok tatmin etme yolunu 
(bulmuştur. Bu iyi bir ananedir. Bu iyi anane
nin devamını temenni ederken, bu arkadaşla
rın da mağdur olduklarının nazarı dikkate alın
masını istirham ediyorum. 

Sayın Adalet Bakanının bize ümit verecek 
vaatlerini sabırsızlıkla bekler, hepinizi hürmet
lerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Cevat Yalçın. 
CEVAT YALÇIN (Rize) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Temyiz Mahkemesinde ve umumi 
mahkemelerde vazife görmekte bulunan başkâ
tip, zabıt katibi ve emsali memurlara tazminat 
verilmesi yolundaki kanunun müzakeresi sıra
sında, savcı, hâkim ve avukat olarak uzun müd
det bu arkadaşlarla birlikte çalışmış, onların 
dert ve ıstıraplarını yakînen müşahede etmiş bir 
arkadaşınız sıfatiyle söz almış bulunuyorum. 
Sözlerime, büyük bir ihtiyaca cevap verecek 
olan Iböyle bir teklifi yüksek huzurunuza getir
diğinden dolayı teklif sa'hi'bi muhterem arka
daşımıza ve kanunu müspet karşılamak suretiy
le gösterdiği anlayıştan dolayı muhterem Adli
ye Vekilimize minnet ve şükranlarımı arz et
mekle başlıyacağım. 

Çok muhterem arkadaşlarım, yüksek malûm
ları olduğu üzere, Anayasamızın 7, 132 ve mü-
taakıp maddelerinde, «Yargı hakkının Türk 
Milleti adına müstakil mahkemeler tarafından 
kullanılacağı», beyan olunmaktadır. Bu vazife
nin ifasında muhterem hâkimlerimizin en yakın 
mesai arkadaşları, (bugün görüşülmekte olan 
teklif ile tazminat verilmesi düşünülen başkâ
tip, zabıt kâtibi, icra memuru ve sairelerdir. 
Bu kimseler dâvanın ikamesinden hükmün tefhi
mine* ve hattâ ilâmların icrasına kadar bütün 
yükü omuzlannda taşımak ve bu suretle karar 
muktezalarmı yerine getirmek için, gecenin geç 
saatlerine kadar dairelerinde çalışmak ve hat
tâ pazar ve diğer tatil günlerinde bile dairele
rinde gecelemek mecburiyetindedirler. 

Hakikat böyle olduğu halde, memurlar ba
remin en aşağı derecesinden maaş almakta, kad
ro imkânsızlığı sebebiyle terfi imkânı bulama. 
makta, mütemadiyen bir maddi sıkıntı (içerisin
de bulunmaktadırlar. 
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Müzakere mevzuu olan teklif, bu arkadaş

larımıza, kısmen de olsa, maddi bir rahatlık te
min edeceğinden, kanun tasarısının benim gibi 
bütün arkadaşlar tarafından da hüsnüniyetle 
karşılanacağına ve müspet şekilde rey verilece
ğine emin bulunmaktayım. Peşinen bu güzel 
anlayışınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. 
Hürmetlerimle. (Alkış!ar) 

BAŞKAN — Sayın Veli Uyar. (Vaz geçti 
sesleri) 

Sayın Ali Cüceoğlu. 
• ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlarım, zabıt kâtipliği cidden üzerinde 
önemle durulması iktiza eden bir meslektir. 
Bir sual vesilesiyle burada bu hususta beyan
da bulunmuştuk. Hakikaten bu/gün Adliye Teş
kilâtının bütün yükünü üzerinde taşıyan mah
keme kalemi eridir*. Bu kalemlere gelen muame
lelerde en ufak bir ihmal veya unutkanlık, bir 
dâvanın en az iki, üç. ay ileri gitmesine vesile 
teşkil etmektedir. 

Adliyenin ayrılmaz bir uzvu olan kâitiplik. 
mesleki tatmin edilmezken, hâkimlere birçok hak
ların tanınması, hem bu sınıfı mağdur etmekte, 
hem de buradaki huzursuzluğun başlıca kaynağı 
olmaktadır. Çünkü bir hâkime, mütaaddit kanun
larla büyük ve geniş haklar tanıdığımız halde, 
onların bütün yükünü omuzlarında taşıyan kâtip 
sınıfının bu haklardan mahrum bırakılması 
şüphesizdir ki, onlar, da bir huzursuzluk doğma
sına vesile ve belki de başlıca âmillerden biri ol
maktadır. 

Şimdi arkadaşlarım, Adliye teşkilâtında çalı
şan başkâtip ve zabıt kâtiplerinin kadrolarını 
tetkik edersek, üzülürsünüz. 

Bakınız, zabıt kâtiplerine ait kadroları oku
yorum. 

3 100 aded 300 lük, 1 300 aded 350 lik, 600 
aded 400 lük, 350 aded 450 lik, 300 aded 500 lük, 
200 aded 600 lük, 120 aded 700 lük, 100 aded 
800 lük kadro vardır. Bu söylediğim kadro maaş
larıdır. Ayrıca bu paradan vergi ve emeklilik ke
sintileri de yapılacaktır. Bundan sonra bir zabıt 
kâtibinin eline geçen parayı sizlerin takdirleri
nize arz ediyorum. 

Bu durum karşısında, her türlü huzursuzluk 
ve her türlü yükle, mesai saati belli olmadan, ge
ce ve gündüz durmadan çalışan ve fedakârlık 
içinde çırpman kâtibin tek mükâfatı âmirinden 
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alacağı bir iltifat ve güler yüzdür. Maalesef tat- I 
bika/t bunun aksi şeklinde tecelli etmektedir. Çün- I 
kü kabarık dosyaları tetkik etmek mecburiyetin- I 
de kalan hâkim, ister istemez yorulmakta ve önü- I 
ne gelen dosyada yapacağı ufak bir muamele nok- I 
sanı karşısında kâtibi takdir değil tekdir etmek
tedir. Kâtip bu kadar enerji sarf ederek, bu ka- I 
dar yük altında inlerken maddi bakımdan da bü
yük yoksuzluk içindedir. O kâtip ki, çoluk çocu
ğunu düşünmek mecburiyetindedir, maalesef bu 
bakımdan da geçimini sağlıyacak durumda de
ğildir. Binaenaleyh zabıt kâtiplerine bu zammı 
kabul ederken bu şekildeki teklifi getiren arka
daşımıza da teşekkül ederim. Çünkü bu teklifi, 
hakikaten adliyenin mühim bir yarasına el koy
mak ve bu yarayı tedavi etmek demektir. Bunu 
da Yüksek Meclisin takdir edeceğine ve bu yolda 
reylerini vermek suretiyle mağdur olan ve bu
güne kadar hiçbir vesile ile ele alınmıyan bu mes
lekin tatmin edilmesi cihetine 'gidilmekle hayırlı 
bir iş yapılmış olacağına inanmaktayım. 

Bu vesile ile Sayın Adalet Bakanımızdan, 
bütçe müzakeresi vesilesiyle söylediğim ve bir 
sualim dolayısiyle tekrar ettiğim bir hususu tek
rar istirham edeceğim : 

Bu mesleki bugünkü durumdan kurtarmak 
lâzımdır. Bunun için de bir zabıt kâtipleri okulu 
açılmasına; bu memlekette yüzde yüz ihtiyaç var
dır. 

Çünkü hâkim, kâtiplere itimat edememekle
dir. Zabıt kâtibinin vasıflandırılması lâzımdır. 
Zabıt kâtiplerinin çoğu, başka yerde iş bulama
mış insanlardır, onları, zaruretler oraya sevk et- ' 
mektedir. 

Bunlara verilen nara miktarı düşüktür, kad
roları azdır. Geçim güçlüğü, hâkimlerle bunlar 
arasındaki geçimsizliği artırmakta ve işlerin sü
ratle görülmesine mâni olmaktadır. Bu da ada
letin tam olarak tecellisine yüzde yüz engel teş
kil etmektedir. 

Bunların dertleri zaman zaman basına, geç
miş, meclislere intikal etmiş, meclislerde konu
şulmuş, ama bir türlü halledilememiştir. Seneler
ce bunu bekliyen, bu kanuna bel bağlayan kâtip
leri, icra memurlarını, ceza evi müdürlerini bu 
vesileyle bu Meclis tatmin ederse, onlar da min- I 
nettar kalırlar, çekmiş oldukları ıstırapları unut
turmak suretiyle vatandaşın iş ve güçleriyle daha I 
iyi ilgilenirler ve adaletin süratle tecellisine yar- I 
dım ederler. I 
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Beylerinizin bu yönde olacağını ümit ve te

menni eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (îstanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, benden evvel 'konuşan ha
tip arkadaşlar mevzuun önemini belirttiler. 
Ben şu noktayı arz etmek istiyorum. 

Muhtelif konuşmalar sırasında, memlekette 
muhtelif meslek mensuplarının ve memur kad
rolarının arasında bir fark olmadığı, hepsine 
aynı derecede alâka gösterilmesi lâzımgeldiği 
haklı olarak ileri sürüldü. Fakat bunlar ara--
sında iki meslek zümresi bugün Büyük Millet 
Meclisi olarak öne alıp getirdik. Birisi; polis
lere yaptığımız zam, ikincisi de, adliyenin 
zabıt kâtipleri ve başkâtiplerine yapılacak zam-
dır. 

Arkadaşlar, bu hususta şu noktayı açıkla
mak lâzımgelir. Her meslek muhteremdir, her 
meslekin mevcudiyeti ancak bir varlığa ifcti-
nadeder ve cemiyet de bu mesleklerin bir ara
ya gelmesinden meydana gelir, bundan güç 
alır. Yalnız bâzı meslekler vardır ki, bu mes
lekler diğerlerinin üstünde ve diğerlerine mü
essir mesleklerdir. Bunların başında Adliye 
gelir. Adlîye, tarımı da, bekçiyi de, içişlerini 
de, her hangi bir mesleki de ilgilendiren genel 
bir kavramdır. Bu sebeple, eğer memlekette 
bit reform, bir ıslahat yapmak gerekiyorsa 
gerçekten evvelâ oradan başlamak lâzımgelir. 

Şimdi, yine bir soru, vatandaşın ve sayın 
arkadaşlarımızın zihinlerinde doğuyor : PeM 
öbürkiler ne olacak? 

Arkadaşlar, bir bilet gişesine bile gidildi-
ğinde, ilk gelen, ondan sonra gelen, 10 ncu 
gelen, 20 nci gelen bulunuyor. Bunun gibi, in
şallah T. B. M. M. polislere verdi, Adliye baş
kâtiplerine verecek; diğer başka meslek men
suplarına da sıra ile verecek, böylece Türk 
memurunun hayat standardını yükseltecektir. 

Bu bakımdan, Adliye mensubu olan, mah
kemenin bir parçası olan, kararlarda imzalan 
bulunan, hâkimler gibi redededilebilen ve ay
rıldıkları zaman, yerine yenisinin konması 
için en aşağı 10 - 15 sene meslek tecrübesine 
ihtiyaç gösteren, yarım hâkim durumunda bu
lunan bu meslek mensuplarını, adalet içinde 
bir parça terfi ettirdiğimiz zaman, hukuk dev
letinin temellerine bir hare atmış olacağız. 
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Hepinizi hürmetle selâmlarım efendim. (Al

kışlar) 
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

almış daha 9 arkadaşımız vardır. Fakat gel
miş yeterlik önergeleri var. Bunları okutuyo
rum. («Erken» sesleri) 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler kâfi 

olduğundan, konuşan hatiplerin mütalâaları da 
maddelere taallûk eylediğinden, maddelere ge
çilmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Seyfi öztürk 

BAŞKAN J— Yeterlik önergelerini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 

Adalet başkâtibi, icra memuru, zabıt kâtibi ve 
yardımcılarına, mübaşir, ceza evi müdür ve me
murlarına tazminat verilmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — Yargıtay dairelerinde ve genel 
mahkemelerde vazife gören başkâtip, başkâtip' 
yardımcıları, memur, zabıt kâtibi ve yardımcıları 
ile icra memuru ve yardımcılarına ve mübaşirle
re, ceza evi müdür ve memurlarına aylıklarından' 

/ başka ekli cetvelde gösterilen tazminat verilir. 

BAŞKAN — Efendim, değiştirge önergeleri 
var, bunları da okutup, ondan sonra madde hak
kında söz vereceğim. Belki söz istiyen arkadaşla
rımızın arzuları değiştirge önergeleri içinde der
piş edilmiş olabilecektir. 

Millet Meclisi Yüksek Makamına 
Başkâtipler, icra memurları ve kâtipler hak« 

'kındaki tazminat taleplerinin ayda 75 lira olmak 
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üzere gardiyanlara da teşmiline karar verilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

16.4 . 1962 
Erzurum 

Giyasettin Karaca 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
Müzakere edilen kanundan gardiyanların ve 

ayrıca adlî tıp kâtip ve başkâtiplerinin de istifa
de ettirilmesi keyfiyetnin oya konulmasını arz 
ve rica ederim. 

Gaziantep 
Osman Bileni 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nei 

maddesine (Danıştay) kelimesinin ilâvesini ve 
metinden (memur) kelimesinin tayyını arz ve ri
ca ederim. 

Balıkesir 
Ahmet Aydın Bolak 

Yüksek Başkanlığa 
«Adalet başkâtibi, icra memurları, zabıt kâti

bi ve yardımcılarına, mübaşir ve ceza evi müdür 
ve memurlarına tazminat verilmesine dair ka
nun», teklifinin birinci maddesine ceza evi gar
diyanlarının da ilâvesi gerek adalet mensupları 
arasında en az ücret alan kimseler olması ve ge
rekse gördükleri vazifenin mahiyet ve muhatara
ları bakımından zaruridir. 

Bu itibarla, maddeye gardiyanların ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Zeki Baltaeıoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adliye başkâtip ve zabıt kâtiplerine tazminat 

verilmesi hakkındaki kanun tasarısının, İstanbul, 
izmir ve Ankara'da bulunan icra sayman ve yar
dımcılarının da ilâvesi suretiyle 1 nci maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilerek cetvelin 150 
liralık tazminat karşılığına «icra sayman ve yar
dımcıları» nın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Mustafa Uyar 

Madde 1. — «Yargıtay dairelerinde ve genel 
mahkemelerde vazife gören başkâtip, başkâtip 
yardımcıları, memur, zabıt kâtifbi ve yardımcıla
rı ile icra memuru ve yardımcılarına ve icra say
man ve yardımcılarına ve mübaşirlere, ceza evi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkâtip, icra memuru ve zabıt kâtip ve 

yardımcılarına tazminat verilmesi hakkındaki 
Kanunun tümü üzerinde kâfi miktarda konu
şulmuş ve durum tavazzuh etmiş bulunduğun
dan müzakerenin kifayetini ve maddeler üze
rinde görüşmelere devam edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Elâzığ 
'Naci Güray 
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müdür ve memurlarına aylıklarından başka ekli 
cetvelde gösterilen tazminat verilir.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet başkâtibi, icra memuru, zabıt kâtibi 

ve yardımcılarına, mübaşir, ceza evi müdür ve 
memurlarına tazminat verilmesi hakkındaki Ka
nunun 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

Madde 1. — Yargıtay dairelerinde ve genel 
mahkemelerde vazife gören ve kadroları itiba
riyle başkâtip, başkâtip yardımcıları, memur, za
bıt kâtibi ve yardımcıları ile icra memuru, say
manları ve bunların yardımcılarına, icra vezne
darı ve tahsildarlanna, mübaşirlere ve ceza evi 
müdürü, yardımcısı, memur ve kâtiplerine ay
lıklarından başka ekli cetvelde gösterilen tazmi
nat verilir. 

Cetvel 
Lira 

150 Yargıtay ve genel mahkeme başkâtip, baş
kâtip yardımcıları, icra memur ve yardım
cıları, icra saymam ve yardımcıları, ceza 
evi müdür ve yardımcılan. 

100 Yargıtay memur ve kâtipleriyle, genel mah
keme zabıt kâtibi ve yardımcılan, icra say
manlık veznedarlan ve tahsildarları, ceza 
evi memur ve kâtipleri. 

75 Mübaşirler. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Adliyemizin fedakâr ve feragatkâr veznedar 

ve muavinlerine de aynı ödeneğin verilmesi için 
teklife bir fıkra ekTsnmesini arz ve teklif ederiz. 

Niğde Kars 
Asım Eren Bahtliyar Vural 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan Kanunun birinci 

maddesindeki (ceza evi müdür ve memurlarına) 
ibaresinden sonra (ve gardiyanlarına) ibaresinin 
ilâvesini ve kanuna ekli cetveldeki (mübaşirler) 
ibaresi yerine (gardiyan ve mübaşirler) ibaresi
nin konmasını arz ve teklif ederiz. 

Maraş 
Kemal Bağcıoğlu 

Kars 
Lâtif Aküzüm 
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Maraş 

Adnan Karaküçük 
Ankara 

İhsan Köknel 

Bize 
Cevat Yalçın 

İçel 
Mazhar Arıkan 

BAŞKAN — îlyas Bey arkadaşlar konuşsun
lar, ondan sonra cevap verirseniz daha iyi olur. 

Sayın Mehmet Ali Ankan. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar, şimdi 7-8 önerge okundu. Ar
kadaşlar muhtelif noktalardan maddenin tashihi
ni talebetmektedirler. Ben kendilerini hakh bul
maktayım, sebebi şu : 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuza getirilmiş 
olan bu kanunda adalet mekanizmasının çalış-
malannı tüm olarak ele almak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem Heyetinizin malûmu olduğu üzere, 
1947 yılında 5017 sayılı Kanunla hâkimlere öde
nek verilmiş idi. Bilâhara, 1958 de çıkarılan 
bir kanunla bu ödenek artırıldı. Akabinde Da
nıştay Başkan ve azalanna, daha sonra askerî 
mahkemelerde çalışan askerî hâkimlere de öde
nek verildi, 1958 senesinde, şimdiki gibi adlî 
mahkemelerde çalışan başkâtip, zabıt kâtipleri 
ile, icra memurlarına ödenek verilmesi konusun
da bir kanun teklifi T. B. M. M. ne intikal 
etti; Adalet Komisyonunda müzakere edildikten 
sonra kabul edildi ve Bütçe Komisyonuna sevk 
olundu. Ama, 27 Mayıs Devriminin vukuu 
üzerinde bu kanun kâdük oldu. 

Şimdi, huzurunuza gelen kanunda görüyo
ruz ki, Adalet işlerimiz, birinci maddede tüm 
olarak ele alınmış değildir. Bendeniz, birinci 
maddede Danıştay kâtiplerinin de yer almadığı
nı hayretle karşılamaktayım. Muhterem arka
daşlarım Danıştaya gelen binlerce dosya yığıl
mış kalmıştır. _ Sebebi nedir? Sebebi, kalifiye 
kâtip bulunamamasıdır. 

Danıştaya gelen kâtipler çalışıyor, yetişiyor 
fakat maaşlan, ücretleri tatmin etmediği için 
başka bir daireye memuriyetini derhal nakletti
riyor ve bu suretle Danıştay'da daima ehil olmı-
yaıı, -maalesef bu tâbiri kullanacağım- acemi ve 
işe yeni başlamış kâtiplerle işlerini yürütmeye 
çalşılıyor. Bunun neticesi olarak da bir yığın dos
ya ile karşı karşıya kalmıyor. 

Şimdi, hâkimlere ödenek veriyoruz, doğru 
bir prensip bu. Başkâtiplere, zabıt kâtiplerine 
icra memurlanna ödenek veriliyor, bu da hak
lıdır. Benden evvel konuşan sayın arkadaşlarım 
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bunu niçinlerîni izah ettiler; kendileriyle hem-
fikirim. Yalnız, Danıştay Başkanlarına ve üye
lerine, askerî hâkimlere ödenek veriyoruz da 
Danıştay'da çalışan kâtiplere vermiyoruz. Bu 
yolda bir önerge vererek Danıştay kâtiplerinin 
de bu tekliften istifade ettirilmesini istirham edi
yorum. Takdir sizlerindir. 

Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Sayın Kemal Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte

rem Başkan, çok kıymetli arkadaşlarım. Biraz 
önce okunan, müzakeresini yapmakta olduğu
muz kanunun İ nei maddesinde değişiklik ya
pılmasına matuf, arkadaşlarımızla birlikte ver
miş olduğum önergede de arz ve ifade olun
duğu gibi, asıl bu kanunla taknin edilmek iste
nen Adliye başkâtipleri ile zabıt kâtipleri ve 
ceza evi memur ve müdürleri ile Adliye müba
şirleri yanında ve hattâ onlardan çok daha mü
him olan gardiyanlar için söz almış bulunuyo
rum. 

Arkadaşlar; gardiyanların bütçede (D) cet
velinde olduğu ileri sürülerek bu kanundan is
tifade edemiyecekleri Bütçe Komisyonunda ya
pılan müzakereler sırasında, bilhassa îlyas Seç
kin arkadaşımız tarafından ileri sürülmüş ve 
böylece gardiyanlar bu haktan mahrum bırakıl
mışlardır. 

, Muhterem arkadaşlar, îlyas Seçkin'in ileri 
sürmüş olduğu Anayasa meselesi şudur : Ana
yasamızın 94 ncü maddesi gereğince böyle bi r ' 
kanunun evvelce Millet Meclisi komisyonların
da ve Millet Meclisinde görüşülemiyeceği mer
kezinde toplanmaktadır. Halbuki bizim kanaa-
atimizce Anayasamızın 94 ncü maddesi böyle 
bir kanunun peşinen Millet Meclisi komisyon
larında ve Umumi Heyetinde görüşülmesine 
mâni değildir. Çünkü, müzakeresini yaptığımız 
kanun gardiyanların maaşlarının artırılması 
olmayıp onlara tazminat verilmesini sağlamak 
için getirilmiştir. Verilecek parayı bütçenin 
içinden alacaklarına göre tazminatı 94 ncü 
maddenin dışında mütalâa etmek lâzımdır. 
Yüksek Heyetiniz zaruret içerisinde bulunan bu 
insanlara her halde yardımlarını esirgememeli
dir. 

Arkadaşlar, Anayasanın 94 ncü maddesi 
Karma Komisyonda görüşülmesi icabeden mev
zuları tasrih etmiştir. Vakaa şimdiye kadar bu 
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şekilde bir tatbik görülmemiştir. Ama tatbikatı 
yapılmaması, hâdisenin ilk defa huzurunuza 
gelmiş olması bunun hiç de mümkün olamıya-
cağı demek değildir. Maaşların artırılmasına 
mütedair kanun tasarılarının Karma Komis
yonda görüşülmesi ve Anayasanın 94 ncü mad
desi ışığı altında mevzuun tetkik edilmesi lâ
zımdır. Fakat, benden önce konuşan arkadaşı
mın izah etmiş olduğu gibi şimdiye kadar yal
nızca hâkimlere tazminat verilmesi ve bilâhara 
bu tazminatın diğer bâzı memurlara da teşmili 
(D) cetvelinde bulunan zavallı gardiyanlar 
için bir tazminat verilemiyeceği neticesini do
ğurmaz. Gardiyanlar için bir tazminat mevzuu-
bahsolduğunda bu 94 ncü maddenin mâni bir 
hüküm olarak ortaya atılması doğru değildir. 
Kabul etmek üzere bulunduğumuz bu kanunun 
ruhu evvelâ zaruret içinde bulunanları bir mik
tar bu zaruretten ve hattâ sefaletten kurtar
maktır. Gardiyanlar, bu ekibin içinde en fazla 
ihtiyaca mâruz insanlar olduğuna göre onları 
bu kanunun dışında mütalâa etmek ve böyle 
basit bir usul meselesiyle 75 lira tazminatı on
lardan esirgemek doğru değildir. Bu yolda bir 
önerge vermiş bulunuyoruz. Maddenin, aynen 
Adalet Komisyonunun hazırladığı şekilde ka
bulünü, yani buraya gardiyanların ilâvesini 
rica etmekteyiz. Maddedeki, «mübaşirler» keli
mesinden evvel «gardiyanlar ve» kelimelerinin 
ilâvesi gerekmektedir. 

Arkadaşlar; belki de biraz sonra Bütçe En
cümeni Sözcüsü îlyas Seçkin arkadaşımız bu
raya gelecek ve bunun bir Anayasa meselesi 
olduğunu, 94 ncü madde gereğince gardiyanlara 
bu paranın verilemiyeceğini izah edecektir. 

Bu mevzu Bütçe Encümeninde de görüşül
dü, tartışıldı. Bir oy farkla gardiyanlar dışar-
da bırakıldı, biz kaybettik. Âma Yüksek Heye
tinizin şimdi bizim tarafa doğru, daha doğrusu 
zaruret içinde bulunan gardiyanlar tarafına 
doğru eğileceğini ve onları da müşkülâttan ve 
zaruretten, hattâ sefaletten kurtaracağınızı 
ümideder hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

'BAŞKAN — Mehmet Göker. 
SAYIN MEHMET GÖKER (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlarım, birinci maddenin için
de yer alması icabeden, sayıları adliye camia
sı içerisinde pek mahdut olan ve bir kısım 
arkadaşlarım tarafından verilmiş takrirlerle 
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durumları ayrı ayrı belirtilen ve şimdi hazır
ladığım bir takrirle, 'birçoğunu sıra 'halinde arz 
edeceğim adliye mensuplarının da aynı şekil
de birinci maddeye ithal edilmesini istirham 
edeceğim. , 

'Bunlar, icra muhasip ve refikleridir. Adliye 
Vekâletinde'ki yetkili arkadaşlardan aldığımız 
malûmata göre Türkiye içinde sayıları 12 dir. 
Mahkeme veznedar ve muavinleri, Türkiye'de 
8 adeddir. Bir kısım mahkemelerde 'bu vezne
darların yaptığı işlemler, o mahkemede bulu
nan başkâtipleri tarafından ifa edilmektedir. 

Üçüncüsü; sicilli ticaret memur ve kâtiple
ri. Bunların da Türkiye adliye camiası içinde 
sayıları sekiz kişiden ibarettir. 

Dördüncüsü; icra,tahkik memurlarıdır ve 
dört kişidirler. 

Beşincisi; icra tahsildarlarıdır ve sayıları 
20 dir. 

Altıncısı; Adalet Komisyonu tasarısında 
belirtilen ve benden evvel konuşan arkadaşı-

v mm bahsettiği gardiyanlardır. 
Burada zikrettiğimiz memurlar, kıymetli 

hatip arkadaşımın da ibelirttiği gibi, adliye ka
rarlarını ve karar safhasını, infaz safhasını ta-
mamlıyan ve birinin vazifesi diğerinden mü
him olan kıymetli meslek mensuplarıdır. Kıy
metli arkadaşımız Alicanoğlu 22 senelik bir hâ
kim olarak onların içinde yaşamış ve bendeniz 
de kısa meslek hayatımda görmüşüzdür, öğle 
yemeklerini, hattâ kış mevsimlerinde dörtte bir 
ekmek' ve 100 gram peynirle, yaz mevsimlerin
de dörtte bir ekmek ve bir domatesle idare 
eden bu fedakâr ve feragatkâr kimselerle ya
kından temas ettim. Bu kadar muhtaç durum
da bulunan bu şahısların her birine, hıfzedil
mek üzere milyonlarca dosya, hattâ şahıs hür
riyetleri ile ilgili dosyalar tevdi edilmiş bulun
maktadır. (Soldan alkışlar) 

Meslekten gelen arkadaşlar çok iyi bilirler, 
adliyede dosyanın hıfzı konusunda hâkimin 
mesuliyeti ytoktur. Dosyanın saklanması mün
hasıran mahkeme kâtiplerine aittir. Binaen
aleyh, biraz evvel konuşan sayın arkadaşları
mın belirttikleri gibi, adliyeyi mümkün merte
be bir kül halinde ele alıp, bu şahıslara cüzi de 
olsa tazminat verilmesi hususunda oylarınızı 
esirgemiyeceğinizden eminim. 

Hürmetlerimle... 
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•BAŞKAN — Sayın Kadri özek. 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka

daşlar; bu kanunun kabulünü temin zımnında 
muhterem arkadaşlarım lâzımıgelen konuşmayı 
yaptılar. Ancak, kanunda büyük bir kadro iti
bariyle bir kısım vatandaşların mağduriyetleri
ne ve 'bu kanundan istifadesine mâni olacak şe
kilde hüküm vaz 'edilmiştir. Bu itibarla, birin
ci maddenin, vereceğim takrirde de işaret et
tiğim şekilde, tadilini arz ve teklif ediyorum. 

Arkadaşlar, filhakika zabıt kâtiplerinin fii
len bu vazifede bulunmaları halinde kendileri
ne tazminat verilmesini âmir bulunan bu ka
nun; yarın bir emirle âmirleri tarafından şu 
veya Ibu sebeple, haklı veya haksız muameleye 
tâbi tutularak zabıt kâtipleri veya başkâtipler 
vazifelerinden uzaklaştırıldığı takdirde kendi
lerinin bu tazminattan istifade edememeleri gi
bi bir netice doğabilecektir. Bu itibarla gerek 
bu vazifede fiilen çalışan ve her zaman çalış
ması mukadder olan ve fakat zamanın icap-' 
lan, itibariyle hâsıl olan lüzum sebebiyle, va
zifesinin bir an değiştirilen memurun, fiilen bu 
vazifeyi gördüğü zamanda olduğu gibi, kadro
sunu aynen muhafaza etmesinin ve bu kadro
yu almasının ha'kkaniyete uygun olduğu kana
atindeyim. Bunu bir takrirle Başkanlığa arz 
ediyorum. Bu teklifimin kalbulünü istirham 
ederim, hürmetlerimle. Y 

BAŞKAN — Sayın Bahtiyar Vural. 
BAHTİYAR VURAL (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, mahkeme zabıt kâtipleriyle başkâ
tiplerine ve mübaşirlerine ödenek verilmesi1 

hakkındaki kanun teklifi, Adliyemizin fedakâr 
ve feragatkâr mensuplarından bir kısmını tal
tif ve teselli etmek için, çok isabetli olmuştur. 
Candan iştirak ederim. 

Ancak; veznedarlarla muavinlerinin de ay
nı camianın, aynı fedakâr ve feragatkâr men
supları olmaları bakımından bu kanun metnine 
sokulması bir şükran ve bir sistem borcumuz
dur. Zira, her müessesede veznedarlara kasa 
tazminatı verilir, Adliyede ise böyle bir şey 
yoktur. Bu sebeple bu tazminatı onlara da ver
mek borcumuzdur. Bilhassa para işlerindeki 
bâzı hesap İhatalarından ödemelere de mecbur 
kalan ve akşamları Adliye memurlarının en so
nunda işleri biten veznedar ve muavinlerini bu 
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sebeple de desteklemek bir insanlık borcumuz
dur. 

işte bu düşünceleri temel tutarak Asım 
Eren arkadaşımla birlikte bu teklifimizi sun
duk. Kabulü ile büyük bir mânevi kazancımız 
olacağında şüphem yoktur. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Giyasettin Karaca. 
GİYASETTiN KARACA (Erzurum) —Pek 

mlhterem arkadaşlarım, müzakere mevzuu 
olan kanun üzerinde arkadaşlarımız yeterli de
recede malûmat arz ettiler. Bendeniz Anaya
sanın 94 ncü maddesi üzerinde beyanda bulu
nacaktım, fakat Sayın Kemal Bağcıoğlu ar
kadaşımız, tam'bir anlayış ve vukufla bizim 
hissiyatımıza uygun olarak beyanda bulundu
lar. Prensipleri bir harfle veya bir cetvelle 
değiştirmek uygun değildir kanaatindeyim. 
Gardiyanların yegâne kabahati, sadece (D) 
cetvelinde bulunmalarından ileri geliyor. 

Arkadaşlar, Yüksek Meclisin içerisinde bu
lunan milletvekillerinin kendilerine göre ihti
sasları mevcuttur. Adliyeci olmıyanlar, mah
keme işleriyle meşgul olmıyan arkadaşlarımız 
şüphesiz gardiyanlara tevdi edilen vazifeleri 
lâyıkiyle bilememiş olabilirler. Bu bir mazeret 
sebebi değildir. Gardiyanlar da en az zabıt kâ
tipleri kadar büyük mesai sarf eden kimseler
dir. Mevkufları mahkemeye götürüp mahke
meden getirmek, ceza evinde nöbet tutmak ve 

' icabı halinde mevkufların vatandaşlarla ve 
diğer şahıslarla irtibatlarının sağlanmasını te
min zımnında çalışmak gibi vazifeler yanında 
gardiyanlar, Adliyeye de yardım eden ve en 
fazla vazife görenler meyanmdadırlar. Birçok 
yerlerde müddeiumumilik kâtiplikleri yoktur. 
Bunların vazifeleri de yine gardiyanlar tarafın
dan ifa edilmektedir. Bütün bu hususlar gös
teriyor ki, mahkeme kâtipliklerinin dahi vazi
felerini yattan bu arkadaşların ücretlerinin 
tatminkâr olması zaruridir. 

Adliye camiası içerisinde gardiyanlar ile 
mübaşirler arasındaki fark ancak kadro vesi
lesiyledir. Aksi takdirde, gördükleri vazifeler 
bakımından her-ikisi de Adliyemizin müstakil 
birer cüzü durumundadırlar. Bunları tefrik 
mümkün değildir. Bu bakımdan, gardiyanla
rın ceza evlerinde vazifelerini ifa ederlerken 
bâzan mahkûmlar arasında, çok mütevazi ye
meklerini yemek mecburiyetindedirler. Mah-
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kûmlar nazarında muhtaç durumda görülme
melerini temin maksadiyle onların da tazminat
tan istifade ettirilmelerinin doğru ve zaruri 
olacağına kaaniim. 

Muhterem arkadaşlarım; bir insanın kafa
sının üzerinde sağ gözünün hür, sol gözünün 
esir alması doğru bir şey değildir^ bu bir tef
rik yaratır. Arkadaşlarım benden evvel sizleri 
tenvir buyurdukları için, bendeniz üzerinde 
fazla durmıyacağım. Bendeniz bu işi Yüksek 
Meclisin takdirlerine arz ederken, hakikaten 
adaletin ve insaf duygularımızın sönmez ışığı 
altında, mağdur durumda bulunan 'gardiyan
ların da en az mübaşirler gibi hak sahibi ol
duğunu kabul ederek önergemizin lehinde ka
rar kılmanızı arz eder, sevgi ve hürmetlerimi 
takdim ederim muhterem arkadaşlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi 
vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 nci madde hakkında yapılan konuşma ve 

tekliflerle durum kâfi derecede tavazzuh et
miştir. 

Müzakerelerin kifayetini ve teklifler nazarı 
itibara alınarak maddenin oya vaz'mı arz ve 
teklif ederim. 

Amasya 
Nevzat Şener 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Komisyon. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLYAS 
SEÇKİN (Ankara) — Pek muhterem arkadaşla
rım, kıymetli arkadaşım Mahmut Alicanoğlu'-
nun adliye başkâtipleri ile mahkemede vazife gö
ren bu kabil memurlara bir miktar tazminat ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin tümü üzerin
deki görüşmelere geçen celsede devam edilmişti. 
Burada pek kıymetli hatip arkadaşlar fikirlerini 
beyan ettiler. Bu tasarı dolayısiyle, kıymetli ar
kadaşım Mehmet Ali Arıkan, bir kısım Devlet 
memurlarına gördükleri vazifelerin hususiyetle
rine göre çeşitli tazminat verildiğini, 1954 yılın
da hâkimlere ilk defa bu tazminatın ihdas edil
diğini, 1957 - 1958 yıllarında bu tazminatın Da-
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nıştay, Sayıştay ve Vergi Temyiz Komisyonu I 
üyelerine de teşmil edildiğini ifade buyurdular. 

(Muhterem arkadaşlarım, Devlet personeli «ta- I 
tüsünde esaslı ve köklü bir değişiklik yapmadan, I 
bütün hizmetler hakkında muayyen ücretler tâ- I 
yin ve tesbit edilmeden, ücretleri tasnif etmeden I 
(Meclis olarak bu kabîl kanunlarla işin içinden 
çıkmamıza imkân yoktur. Şurasını sarahaten ifa
de edeyim ki, 1955 senesinde tazminat verdiği
miz makamlara bu tazminatlar bugün kâfi gelme
mekte, bu tazminatlar onları tatmin etmemekte
dir. Bugün bu vesile ile vereceğiniz tazminatlar 
da, iktisadi hayatımızda bir salâha kavuşamaz-
sak, yine işe yaramıyacaktır. 

Üç, dört sene evvel kaymakamlara tazminat 
vermişiz. Bu tazminatın tutarı 250 liradır. Bugün 
Bütçe Encümeninde aynı kaymakamlara yeniden 
tazminat verilmesi hakkında talepler vardır. 
Şimdi bütün bu durumlar gösteriyor ki, şayet 
biz sağlam bir malî politika takibetmezsek, şayet 
para kıymetini koruyamazsak bu tazminat talep
leri tevali edecektir. Böylece belki bütçe yine 
denkliğini kaybeder, para kıymetinden de kay
bedebilir. Bütçe Encümeniniz 'olarak, kıymetli 
arkadaşımızın verdiği kanun teklifinde, mahkeme 
başkâtipleri kısmında, «vatandaşın, Devletin ve 
mahkemeye müracaat eden herkesin hakkının sa
lim olarak tevziinde emeği geçen zabıt kâtipleri
ne tazminat verilmesini talebeden kanun tasarısı 
Adliye Encümeninde kabul edildi, Filvaki bizim 
Bütçe Enoümenimizce de kabul edildi. Bendeniz, 
bâzı kayıt ve şartlarla bu prensibin kabul edil
mesini ileri sürdüm. Encümenimizde arkadaşla
rım kabul etmediler. Fikirleri muhteremdir, bu
na mukabil encümenimizin verdiği kararı burada 
müdafaa etmekle mükellefim. (Bravo sesleri) 

Şimdi; Bütçe Encümeninde kabul edilen tasa
rıya göre Yargıtay ve Adliye başkâtipleri, kâtip
leri ve mahkemelerde çalışan memurlara tazmi
nat verilecektir. 

Bu arada, pek muhterem Adliye Encümeni 
arkadaşlarım, tasarıya gardiyanlara da bir mik
tar tazminat verilmesi hususunu ilâve etmişler. 
(Kemal Bağcıoğlu arkadaşım konuştular, kendi
sinin hakikaten kıymetli fikirlerine hürmet ede
rim. Bütçe Encümeni olarak gardiyanları bu ta
sarıdan çıkartmamızın sebebi sadece ve sadece 
bu tazminata müstahak olmadıklarından değil, 
ibütçe meselesiyle de ilgili değil; bir Anayasa, bir 
usul ve bir prosedür meselesiyle ilgilidir. Arka- | 
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daşım, «Basit bir usul meselesine takılmasınlar» 
buyurdular, Bendenizce basit bir usul meselesi 
değildir. Hakikaten çok ciddî bir Anayasa ve 
Esas Teşkilât Kanunu tatbikatı meselesidir. 

Geçen birleşimde muhterem Meclisinize arz 
ettim, dedim ki, Devlet hizmetinde (D) cetvelin^ 
den ücret alanların ücretleri bir yıl için tesbit 
edilir ve bu tâyin edilen ücretleri alırlar. Her se
ne Bütçe Kanunu ile bunların alacakları ücret
ler tâyin ve tesbit edilir. Bu sene 250 lira alan 
bir kimse gelecek sene 300 lira alabilir. Bunun 
için ayrıca bir kanuna ihtiyaç yoktur. Yıl içinde 
bunların ücretlerinin artırılması icabediyorsa, 
bu aynı Bütçe Kanununun takibettiği yollardan 
geçerek olur. Bütçe Kanununda takibedilen usule 
göre evvelâ bir karma komisyonda görüşülür, 
sonra Senatoda görüşülür ve ondan sonra da Mil
let Meclisinde görüşülerek iş tamamlanır. Prose
dür budur. 

Sayın Bağcıoğlu arkadaşımızın dediği doğru
dur : Gardiyanların ücretleri azdır, çektikleri 
meşakkat çoktur. Ben gardiyanların fazla ücret 
almalarına muhalif değilim. Ancak bunların üc
retlerinin artırılması şu hususi kanuna bir fık
ra eklenmek suretiyle mümkün olmıyacaktır ka
naatindeyim. Bunda hâlâ da ısrar ediyorum. Ge
çen celse, Adliye Encümeninin mazbatasının mü
zakereye esas olarak kabul edilmesi hakkındaki 
teklifi reddeden Muhterem Meclisiniz karan be
nim bu kürsüden arz ettiğim bir prensibin tatbi
ki mahiyetindedir. Bütçe Encümeninin burada 
Adliye Encümeninden ayrıldığı nokta, Adliye 
Encümeni mazbatasında «gardiyanlar» kelimesi
nin bulunması ve Bütçe Encümeni mazbatasın
dan ise, arz ettiğim sebepler dolayısiyle, gardi
yanların tazminat alamıyacaklarını kabul ede
rek gardiyanları çıkartmış olmasındandır. Ara
daki yegâne fark budur. Geçen celsede kabul 
buyurulan Bütçe Encümeni mazbatasının müza
kereye esas olması hakkındaki Meclisi Âli Ka
rarının Anayasaya uygunluğu ve tatbikat bakı
mından daha yerinde olacağı kanaatindeyiz. (D) 
cetvelinden, ücret alanların ücretlerine bu şekil
de zam yapılması mümkün değildir. Meclisi Âli 
daha evvelki toplantıda, Bütçe Encümeni mazba
tasını kabul etmekle, bu fikrimizin doğruluğu
nu tesbit etmiştir. 

Kemal Bağcıoğlu ve diğer arkadaşlarımızdan 
rica edeceğim, tekliflerinde ısrar etmesinler. Eğer 
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kıymetli arkadaşlarım, bu mevzuda bir kanun 
teklifi ile gelirse, söz veriyorum, bu kanunu 
bendeniz müdafaa edeceğim. Ama (D) cetvelinden 
ücret alanların ücretlerine zammın yolu şimdiki 
şkil değildir. 

Gardiyanlara zam yapılmasın demiyorum, 
böyle bâtil bir düşüncem yoktur. 

Benim arzum, bütün Devlet memuriyetlerin
de ve hizmetlerinde herkesin hizmetiyle müte
nasip ücret almalarının değişmez prensipler ola
rak gözetilmesi ve barem dışı bırakılmış olan 
hizmetlerin de bir an evvel barem içine girme
sine çalışmaktır. Bu Meclisin yapacağı en önemli 
kanunlardan biri hiç şüphe yok ki bunun ger
çekleştirilmesi olacaktır. Hepimiz buna gayret 
etmeliyiz. Parça parça bunun gerçekleştirilmesi
ne sureti, katiyede imkân yoktur. Gardiyanlar 
meselesindeki maruzatım burada bitiyor. Şimdi 
gelelim diğer arkadaşlarımızın verdikleri takrir
lere : 

Bâzı arkadaşlarım Danıştaykadi kâtiplerin, 
ceza evlerindeki ambar memurlarının, icra daire
lerindeki muhasiplerin tasarıya ilâvesini istiyor
lar. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarıyı veren ar
kadaşlarımızın esbabı mucibesi; bilfiil hakkın 
tecellisine yardım eden zabıt kâtibi, başkâtip ve 
muavinlerinin bir miktar terfihine medar ola
cak kanunun çıkarılmasıdır. Yapılan yeni teklif
lere göre bir ceza evindeki ambar memuruna, 
gardiyana zam vereceksiniz de Millî Eğitim Ba
kanlığında çalışan ambar memuruna neden ver-
miyeceksiniz ? Bu zam verdiğiniz memurların va
zifeleri icabı bilfiil hakkın tecellisine yardımcı 
memurlar sınıfına girmekte midirler? Arkadaş
lar politika için zümre menfaatlerini Mecliste 
veya her hangi bir yerde müdafaa etmek iyi bir 
yol değildir. Bendim seçim lboligem.de şu var, 
şunu da katıverelim, bunu da katıverelim demek 
doğru olmaz. Ben bunların hepsini tetkik ettim, 
hükme hiçbir surette tesirleri olmıyan, ceza evi 
ambar memurlarına verelim de, maarifteki veya 
başka bir yerdeki ambar memuruna vermiyelim 
mi? Görüyorsunuz, arkadaşlarımın tekliflerinde 
bir prensip yok. 

Onun için, Bütçe Encümeni mazbatasında 
olduğu gibi, yalnız, hükmün, hakkın tecellisine 
•bilfiil hizmeti geçenlere bu zammın yapılmasını 
ve bunun dışındakiler için muhtelif arkadaşlar 
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tarafından verilmiş olan önergelerin reddini arz 
ve istirham edeceğim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Efendim, üç önerge daha var. 

Bunları okutup, aykırılık derecelerine göre hep
sini oylarınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Adalet mensuplarının tazminatı hakkındaki 

kanun tasarısının 1 nci maddesine aşağıda un
vanları yazılı mensupların ithalini arz ve teklif 
ederim. 

Kayseri 
Mehmet Göker 

1. İcra muhasipleri ve refikleri #12» 
2. Mahkeme veznedarları ve muavinleri « 8» 
3. Sicilli ticaret memur ve kâtipleri « 8» 
4. İcra tetkik memurları, icra muha

sipleri « 4» 
5. İcra tahsildarları «20» 
6. Gardiyanlar 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin metnine Danıştay kâtipleri

nin de ilâve edilerek kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Mardin 
Mehmet Ali Arıkan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet başkâtibi, icra memuru, zabıt kâtibi 

ve yardımcılarına, mübaşir, ceza evi müdür, 
memur ve gardiyanlara tazminat verilmesi hak
kındaki, Kanunun 1 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

îzmir 
Kadri özek 

Madde 1. — Yargıtay dairelerinde ve genel 
mahkemelerde fiilen vazife gören ve kadrosu baş
kâtip, başkâtip yardımcıları, memur, zabıt kâti
bi ve yardımcıları ile icra memuru ve yardımcı
larına ve mübaşirlere, ceza evi müdür ve me
murlarına aylıklarından başka ekli cetvelde 
gösterilen tazminat verilir. 

BAŞKAN — Şimdi aykırılık derecelerini sı
raya koymak suretiyle oylarınıza sunacağım. 
Okutuyorum. 

(Mehmet Göker'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLYAS 

SEÇKİN fAnkara) — Hayır efendm. 
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BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge reddolunmuştur. 

(Bursa Milletvekili Sadettin Çanga'nm öner
gesi tekrar okundur) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLYAS 

SEÇKİN (Ankara) — Hayır efendim, iştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
önergenin dikkate alınmasını yüksek oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

(Gaziantep Milletvekili Osman Bilen'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ILYAS 

SEÇKÎN (Ankara) — iştirak etmiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
önergeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

(Niğde Milletvekili Asım Eren ve arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLYAS 

SEÇKÎN (Ankara) — Etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

önergeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

(izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLYAS 

SEÇKÎN (Ankara) — Etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 

önergeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

(Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'-
nm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Anlaşılmadı efendim. («Bir daha okun
sun.» sesleri) Peki efendim. Bir kere daha oku
yoruz. 

(Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'-
nın önergesi bir kere daha okundu.) 

— { 
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BAŞKAN — Bu hususta aynı mahiyette iki 

takrir daha var. Onları da okuyoruz : 
(Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu'nun öner

gesi tekrar okundu.) 
(Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu ve ar

kadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon! Söyliyeceğinizi, 
yerinizden söyleyiniz. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLYAS 
SEÇKÎN (Ankara) — Anayasaya sarahaten 
aykırıdır. iştirak etmiyoruz. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Maraş) — Ben 
Komisyonun bir âzası olarak Anayasaya aykı
rılığını kabul etmiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergelerin dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önergelerin dikkate alınma
sı kabul edilmiştir. 

Madde, önergelerin ışığı altında tetkik edil
mek üzere Komisyona verilmiştir. Oya konmı-
yan iki önerge var. Onlarla birlikte Komisyona 
verelim bunları da tetkik etsinler. 

Diğer maddeler tatbikat maddeleri olduğu 
için Komisyonca bu maddenin hazırlanmasın
dan sonra kanunun tümünün görüşülmesine de
vam edeceğiz. 

Şimdi gündemin sırada bulunan maddesine 
geçiyoruz. 

V 5 . — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 3005 
sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 14 ucu mad
desinin yürürlükten kaldırılmasına mütaalUk 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/81) (S. Sayısı: 57) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu lütfen yeri
ni alsın. Hükümet de burada. Kanun tümü hak
kında görüşmelere başlıyoruz. 

Kanunun tümü hakkında söz istiyen arka
daş var mı? Kanun teklifini yapan Talât Oğuz 
arkadaşımız söz istemişlerdi, kendileri burada
lar mı? (Yok, sesleri) Kanunun tümü hakkın
da başka söz istiyen arkadaş var mı? Maddele
re geçilmesini yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) 57 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 14 ncü 

maddesinin yürürlükten kaldırılmasına 
mütaallik kanun teklifi 

1. — 3005 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Komisyon, 
buyurun. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 
ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım; 
3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 14 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
olan kanun teklifi, yüksek huzurunuza Adalet 
Komisyonunun kabulünden sonra sevk edilmiş 
bulunmaktadır. 

Savcılara hazırlık tahkikatında tevkif yet
kisi veren 6 ncı madde ile, bir ay ve daha faz
la mahkûmiyet halinde mahkemeye tevkif mec
buriyeti tahmil eden 13 ncü madde esasen 5699 
sayılı Kanunla ilga edilmiş bulunmakta idi. 

14 ncü madde zuhulen yürürlükte bulun
maktadır. Bu kanuna göre, «Verilecek tevkif 
kararlarına itiraz edilemez.», denilmektedir. 
Esasen, bu madde de kalktıktan sonra, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun umumi hü
kümleri gereğince, tevkife itiraz etme hakkı 
kendiliğinden gelmektedir. 

1. — Antalya Milletvekili ÎKsan Ataöv'ün, 
Çanakkale ÎJıtifaU için kiralanan Kadeş vapu
runda 'vukubulan olaylara dair Ulaştırma ve 
Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu (6/224) 

BAŞKAN — îhsan Ataöv?... Buradalar. Ulaş
tırma ve Millî Eğitim Bakanları yoklar. Soru 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

2. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, bo
zuk vaziyette olan Edirne - İstanbul yolunun ıs
lahının düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü so/rusu (6/232) 

BAŞKAN — Talât Asal?... Yok. Soru bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 

3. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Toprak reformunun bu yıl gerçekleştirilmeye 
başlanmasiyle ilgiU her hangi bir çalışma yapıl-
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Bu bakımdan şeklen mer'i, tatbik edilmi-

yen bir maddenin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun teklifinin kabulü lâzımgelir kana
atindeyiz. 

Yalnız teklifte bir, iki, üç denilmiştir, bu; 
madde bir, iki, üç olacaktır. 

Bir de «Adliye Vekili» yerine «Adalet Ba
kanı», tâbirini teklif ediyoruz. Bu bakımdan 
tekrar redaksiyona tâbi tutulması lâzımgelir ka
naatindeyiz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız var mı?... Yok. Maddeyi sözcü ar
kadaşımızın ifade ettikleri üzere bu tashih ile 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Bu kanunun hükümlerini Adliye Ve
kili yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının birinci müzakeresi bitmiş
tir. 

makta olup olmadığına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/233) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Burada. Millî 
Eğitim Bakanı?... Yok. Soru gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

4. — Sivas Milletvekili Rahmi Günay'm, 
malzemesi satmalınmış bulunan Sivas Esnaf Çar
şısı inşaatının bir an evvel yapılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair İmar ve îskân Baka
nından sözlü sorusu (6/234) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Yok. Soru bir 
defaya mahsus olmak üzere- gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

5. — Gümüşane Milletvekili Halis Bayram-
oğlu'nun, kuraklıktan zarar gören Gümüşane 
iline şimdiye kadar ne gibi bir yardam yapıl
dığına ve Armrikan yordamından bu ilin fayda-

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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landırilmamıast sebebine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/235) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Yok. Soru bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

6. — İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğ-
lu'nun, Yılanların öcü ismindeki eserin tem
silinin ne sebeple durdurulduğuna dair Milli 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Yok. Soru bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

7. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
özel müessese ve iş yerlerinde fikren ve bede
nen çalışanların haklarımn kanunen sağlanma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/237) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Burada. Çalış
ma Bakanı?... Yok. Soru gelecek Birleşime bı
rakıldı. 

8. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, gecekondu bölgeleri iesbit edilerek bu böl
geler dâhilinde gecekondu yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/238) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Yok. Soru bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

9. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan\n, Altınel Kolektif Şirketine hangi 
illerde kaçar aded İlkokul binası inşaatı İhaU 
edildiğine ve inşaatın istenilen zamanda ve ev
safta yapılıp yapılmadığına dair Bayındırlık 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/239) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Burada. Millî 
Eğitim ve Bayındırlık Bakanları?... Yok. Soru 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

10. — Maras Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'-
nun, Kadirli Kaymakamı Mehmet Can hakkın
daki sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'-
nun sözlü cevabı (6/240) 

11. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'-
m, Kadirli Kaymakamı Mehmet Can hakkındaki 
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sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun 
sözlü cevabı (6/248) 

12. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
Kadirli Kaymakamının naklinde bir usulsüzlük 
olup olmadığına dair sorusuna İçişleri Bakanı 
Ahmet Topaloğlu'nun sözlü cevabı (6/261) 

BAŞKAN — Bu sorular aynı mahiyettedir. 
Soru sahipleri? Burada. Bakan? Burada. Soru
ları okuyoruz : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dahiliye Vekili tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

29 . 3 . 1962 

Maraş Milletvekili 
Kemal Bağcıoğlu 

1. Kadirli Kaymakamı Mehmet Can hangi 
tarihte Kadirli'ye tâyin edilmiştir ve hangi ta
rihte nakledilmiştir? 

2. Kaymakamın naklinde tesirler, şikâyet
ler var mıdır? Bu şikâyetler karşısında ne ya
pılmıştır? ' 

3. Kadirli'deki hizmetleri nelerdir ve ne 
suretle yapmıştır? 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygı ile rica ederim. 

30 . 3 . 1962 

İstanbul Milletvekili 
Suphi Baykam 

1. Kadirli Kaymakamı Mehmet Çan'ın 
Tuzluca'ya tâyin sebebi nedir? 

2. Mehmet Can kaymakam bulunduğu süre 
içinde Kadirli ilçesine ne gibi eserler kazandır
mış, hangi hizmetleri başarmıştır? 

3. Kadirli halkının Mehmet Çan'a karşı 
gösterdiği ilgi ve basındaki neşriyat Bakanlık
ça nasıl karşılanmıştır? 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kadirli Kaymakamının tâyini hususundaki 

sözlü sorum her iki oturumda da mazeretim do-
layısiyle hazır bulunamadığım için düşmüş ol
duğundan yeniden Dahiliye Vekili tarafından 
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cevaplandırılmasına delâletinizi saygılarımla 
rica ederim. 

7 . 4 . 1962 
îzmir Milletvekili 
Ali Naili Erdem 

I 

BAŞKAN — Buyurun İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞLU 

(Adana) — Çok muhterem arkadaşlarım; Ma-
raş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu, İstanbul Mil
letvekili Suphi Baykam, İzmir Milletvekili 
Naili Erdem arkadaşlarımın Kadirli Kaymaka
mının nakli hususunda verdikleri önergelere 
arzı cevabediyorum : 

Basınımızda geniş yer bulan bu nakil mev
zuunda birer sual takririyle Yüksek Heyetinizi 
tenvir imkânını bana bahşettikleri için bu üç 
milletvekili arkadaşıma ayrıca teşekkürlerimi 
arz ederim. Kadirli Kaymakamı Mehmet Can, 
1950 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesinden me
zun olmuş, maiyet memurluğunu Adana'da ge
çirmiş ve buradan sonra 1954 tarihinde Ulubor
lu Kaymakamlığına, 1956 tarihinde Ünye Kay
makamlığına tâyin edilmiş ve 1958 de buradan 
tâyin edildiği Gümüşhacıköy Kaymakamlığına 
gitmiyerek, yine Adana vilâyetinin Bahçe ka
zası Kaymakamlığına tâyini imkânını sağlamış
tır. 30 Temmuz 1960 tarihinde de yine, Adana 
vilâyetinin Kadirli kazası Kaymakamlığına nak
ledilmiştir. 

İnkılâp Hükümeti zamanında kabul edilen 
kaymakamların mahrumiyet bölgesi hizmetle
rine ait yönetmeliğe göre, geçen sene, 13 Ocak 
1961 tarihinde mahrumiyet bölgesi vazifesini 
yapmak üzere Van vilâyetinin Muradiye ilçe
sine tâyin edilmiş, o zaman da bu kaymakam 
arkadaşımız buraya gitmiyerek, Kadirli kaza
sında hizmetini devam ettirmek imkânını sağ
lamıştır. Bu şekilde devam eden on yıllık hiz
meti içlinde on yıllık hizmetinin beş yıilmı kendi 
vdllâyeti olan Adananın kazalarında yapma im
kânını bulmuştur. Kadirli Kaymakamı Mehmet 
öan halen de Vekâletimin. bir (memurudur ve 
'kendisinden yeni nakledildiği vazifesinde de 
hizmetler beklemekteyiz. Bu tâyin sadece arz 
ettiğim. öebepllerle Millî Birlik Hükümeti zama
nında kaibul edilen «kaymakamlarım 'mahrumi
yet bölgesi vazifelerini görmesi» husulsundalki 
yönetmelik Ihükmıünün yerine getirilımesi içini, 
ib'ir vekil tasarrufu 'değil, bir Vekâlet tasarru-
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fıı olarak müdürler encümeninde kararlaştırıl
mış, Vekiıl olarak tarafımdan tasdik edildikten 
yoma, yüksek tasdika iktiran ile ibu bölgeye 
nakledilmiştir. 

Kaymakamın bu tâyininin de en ufak bir par
tizanlık 'mevcut değildir. Nitekim, muhterem 
basında da bu tâyinde bir partizanlık olduğuna 
dair en ufak bir noktaya İşaret ediLmemilştir. 
Yine, ikayimıalkaıniin naklimde kanunsuz ve kay-
makatının haksız yero, «bir gadre uğraidığııiia dair 
'muhterem baslnda bir :akls görülmemiştir. An
cak kaymakamın naklinden evvel bu bölgede 
yaptırılan 'bir röportajdan sonra bu kaymaka
mın nakli meselesi mâkes bulmuş, muhterem 
(basınımızda ida yer almış bulunmaktadır. 

Bu 'kaymakam hakkında, benim vekil ol
mamdan evvel ve vekilliğim zamanında yapılan 
muhtelif şikâyetler üzerine, 'tamamen tarafsız 
mülkiye müfettişleri taraf nidam, kaymakamı ıı 
naklinden çok Idaha evvel, (müfettişlerimiz; bil
hassa Artırma ve Eksiltme Kanununa, İstim -
'lâik Kanununa, 5917 sayılı Kanuna muhalefet
ten ve (kaymakam aynı zamanda belediye reûi 
oUduğu için) Belelddye Çeltik Komisyonu Başka
nı olarak yaptığı hizmetlerden dolayı yaptığı 
usulsüzlüklerden 'dolayı 'hakkında 58 şikâyet ol
muştur. 

Tarafsız mülkiye müfettişleri tarafından bu 
kaymakam hakkımda 58 tane ışilkâyelt olmuş, ta
rafsız 'mülkiye müfettişleri tarafından yapıilam 
tahkikat sonunda bu şikâyetler «sekiz bölümde 
'toplanmıştır. Ben, ibugün, Vekâletimin bir me
muru olan bu kaymakam 'hakkında yapılan tah
kikatın sadece mühim olmıyan Ibâzı kısımları
nı arz edeceğim. Yoksa, Vekâletimin bir me
murunu küçük düşürücü şekilde hareket etmiş 
olmak istemem. Ancak, basında geniş çapta yer 
bulduğu için, basımın ve muhterem Heyetimizin 
tenevvür etmesi düşüncesi ile bâzı hususlara te
mas edeceğim. 

Bu kaymakam arkadaşımız hakkında, taraf
sız mülkiye (müfettişleri ki, Yüksek Heyetiniz 
bilir, Dahiliye Vekâletinin Teftiş Heyeti, taraf
sız tahkiıkatljariyle bu memlekette şerefli bir
an aneyi yerleştirmiştir. 

Şimdi, Kadirli Kaymakamı ve Belediye Baş
kanı Mehmet Çan'a muhtelif ihbar ve şikâyet 
dilekçelerinde isnat olunan ve müfettişler tara
fından tetkik ve tahkik konusu yapılan husus
ları kısaca sekiz gurup halinde arz edeceğim. 
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1. 38 kadar şahsın binalarını, maili inhi

dam kararı alarak yıktırma ve bunların arsa
larını, istimlâk Kanuna hükümlerini tatbik et
meden yola ve parka kalbetmek, 

2. İstimlâk bedelleri ödemeden, şahıs ar
saları içerisinden Belediye adına ark açtırmak, 
şahıs arsa ve arazilerine Belediye adına fidan 
diktirmek ve hamam inşa ettirmek, 

3. Gayrı menkule vâki tecavüzün defi hak
kındaki 5917 sayılı Kanunun Kaymakama ver
diği yetkileri kötüye kullanmak, 

4. Kanunen her hangi bir külfet yükleme
den yapılması mecburi birçok resmî muamele
ler mukabilinde şahısları Kadirli'yi kalkındır
ma Derneğine teberru yapmaya mecbur kılmak, 

5. Köy hizmetleriyle alâkası bulunmadığı 
halde, Kadirli Öğretmenler Derneğine, Ka
dirli'yi Kalkındırma Derneğine, Kadirli Genç
lik Kulübüne, Millî Müvahhitler Derneğine, 
Bağdaş Yaylası Derneğine birçok köyler büt
çesinden, Köy Kanununun 18 ve 19 nen mad
delerine aykırı olarak ceman (27 875) lira teber
ru almak, 

6. Bir köy 'bütçesinden, Çeltik Komisyonu 
vasıtasının tamiri için 2 000 lira ödettirmek, 

7. Kasaba cadde ve sokaklarının bctonlan-
masmda 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale 
Kanununa aykırı hareket etmek, 

8. Çeltik Komisyonu eski vasıtasının satı
şında ve 46 000 liraya yeni vasıta alınmasında 
mevzuata aykırı harekette bulunmak, 

Mülkiye Müfettişleri tarafından bu iddiaiar 
tezkereye bağlanmış ve alâkalı mercilere tev
di edilmiştir. 

Bunlardan başka. Mülkiye Müfettişleri 
ayrıca düzenledikleri 3 . 1 . 1962 günlü rapor
da da: 

i. 1960 - 1961 yıllarında Çeltik komisyonu 
sıhhî tedbirler bütçesinden ödenek namı altında 
Çeltik Komisyonu Başkanı Mehmet Çan'a ay
da 600 lira, üyelerine ayda 450 şer lira ödenen 
ceman (19 315) liranın, 

2. Aynı bütçeden elbise parası olarak, Çel
tik Komisyonu Başkanı ve üyelerine 1960 yılın
da 500 er lira, 1961 yılında 310 ar lira, 1960 
- 1961 yıllarında komisyon kâtibi, Ziraat tek
nisyeni Sıtma Savaş memuru ve kaymakamlık 
odacısına 250 şer lira üzerinden ödenen ceman 
(6 166) liranın, 

Çeltik Kanunu ve Talimatnamesine aykırı 
olarak ödendiğinden eşhas zimmetine alınarak 
tahsili lâzımgelec'eğini mütalâa etmişlerdir. 

Yapılan ilk tahkikat, usul kanunları muva
cehesinde gizli olduğundan ve henüz karara da 
bağlanmamış bulunduğundan, takdir buyuru-
lacağı veçhile, safahatı hakkında daha fazla 
malûmat vermekten mâruzum. 

Diğer taraftan : 
3. 24 . 12 . 1961 tarihinde Kadirli Kayma

kam ve Belediye Reisi Mehmet Çan'ın icraatını 
teftiş eden ve tenkitlerini 26 maddede toplıyan 
Mülkiye müfettişlerinin teftiş raporunun sa
dece 25 ve 26 ncı maddederini arz ediyorum. 

Madde 25. — Belediye Parkm'ın tesisi, cad
de ve sokakların genişletilmesi sırasında, is
timlâk Kanunu hükümlerine riayet olunmamış
tır. 

Mülk sahiplerinin alman arsaları veya yık
tırılan evlerinin değer paraları hesap edilerek, 
verilmemiştir. 

Bu şekilde hatalı muameleler dolayısiyle 
mal sahipleri mutazarrır edilmiştir. 

Bu hal istimlâk Kanununu ile Anayasa hü
kümlerine muhaliftir. İmar plânına göre, istim
lâki icabeden yerin istimlâk Kanunu hükümleri
ne göre kıymeti takdir edilerek ödenmesi veya 
bankaya yatırılması sonunda cadde veya parka 
kalbedilnıesi iktiza ederdi. Kanunsuz olarak yer
leri ellerinden alınan şahısların vâki şikâyetleri 
üzerine, bu mvezuu da ayrıca tahkikat yapılmış
tır. 

Madde 26. — 1960 yılının Temmuz ayında 
Kadirli Kaymakamlığı görevine başlıyan Kayma
kam Mehmet Can tarafından, bu raporda tenki
de tâbi tutulan hususların mevcudiyeti ile bera
ber, belediye bütçesinden harcanan 147 087,60 
lira, Kadirli'yi Kalkındırma Derneğine sağlana
rak harcanan 27 000 lira ve halk tarafından te
berru edilen çimentolar ile kasabanın ekser cad
de ve sokakları betonlanarak, kasaba halkı çamur
dan kurtarılmış, Savrun çayı kenarında büyük 
Ibir park tesis edilmiştir. Ayrıca umumi bir he
la yapılmış ve bir de hamam inşa halindedir. 

Bundan ıbaşka, okul yapımında köylünün gay
reti ile hakikaten iyi bir çalışma yapmıştır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, kaymakamın ic
raat ve faaliyetlerini de olduğu gibi arz ettim. 
Ama, bu icraat ve faaliyetlerin kanun ve nizam 
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dâhilinde olması icabederdi. Elbette ki, çalışan 
kaymakamı takdir etmek Dahiliye Vekâletinin ve 
Vekilin vazifesidir. Ancak bu hizmetlerin ve ta
sarrufların kanun dahilinde yapılmasını takip ve 
kontrol etmek de yine bu Vekâletin vazifesidir. I 
(Bravo sesleri) Elbette ki, biz çalışan kaymakam- ! 
lan takdir edeceğiz. Mehmet Can da gittiği bu \ 
kazada çalışırsa Vekâlet kendisini takdir edecek- i 
tir. Ancak, kanun ve nizam dâhilinden çıkan me- j 
rcıurlarmı, müfettişleri ile takibetmek fbu Vekile- [ 
tin vazifesidir. , i 

Mehmet Can, Dahiliye Bakanlığının 570 kay- | 
makamından birisidir. Mehmet Çan'ın Kadirli'- I 
deki icraatına, yerine gelecek olan kaymakam, i 
kanun daihilinde olmak üzere, yine devam edecek- j 
tir. Muihterem Meclisiniz ve muihterem basın bu i 
mevzu ile çok meşgul olduğu için - muhterem ba- j 
sına söylüyorum - emin olsunlar ki, kaymakam- j 
larımız kanun dâhilinde hizmet etmeye devam j 
edeceklerdir. Kaymakamlarımızın kanun dahilin
deki çalışmaları ve kanuna karşı gelenlerle vâki 
mücadelesi Vekâletim tarafından korunacak ve ; 
desteklenecektir. Ancak, kanuna aykırı hareket
ler de daima takibedilecektir. Kaymakamın nak
li mevzuunda mâruzâtım bundan ibarettir. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte

rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, Kadirli Kay
makamı Mehmet Çan'ın bir ıbaşka yere tâyini 
«sebebiyle sormuş bulunduğum sözlü «soruma, kıy
metli İçişleri Bakanı sayın arkadaşım Ahmet To-
paloğlu'nun (bu kürsüden biraz önce vermiş oldu
ğu cevap, beni tatmin etti. içişleri Bakanının 
ifade ettiği cümlelerde, söylemiş olduğu sözlerde 
Kadirli Kaymakamının ne şekilde bir 'vazife an
layışı içinde çalıştığını ve hanıgi sebeplerle Ka
dirli'den bir başka yere tâyin edilmiş olduğunu 
detaylarına varıncaya kadar Vekil Beyden duy
muş bulunuyoruz. Arkadaşlar, vatanın her tara
fı, gerek benim şahsi kanaatime 'göre ive gerekse 
Yüksek Heyetinizin kanaatlerine 'göre birdir. İs
tanbul'da vazife görmek, Ankara'da •vazife 'gör
mek ne ise, vatanın en ücra köşesinde de vazife 
görmek aynı telâkki edilmelidir. Hareket nokta
mız bu olduğuna göre Kadirli'den bir başka yere 
tâyin edildi diye ve Kadirli'ye nisbetle daha az 
inkişaf etmiş vatanın bir başka yerine tâyin edil
di diye hemen kaymakamın baş kaldırması ve ıbu-
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nu destekliyenlerin bulunması bizi teessüre gark-
etmiştir. Kanunsuz ve usulsüz 'hareket edenler 
korunacak mıdır? ikinci olarak zihnimizde bu so
ru canlanmış ve acaba Dahiliye Vekili ne şekilde 
bir cevap verecek diye tereddüt içinde bulunmak
ta idik. Ama biraz önceki ifadelerinden öğren
mekteyiz ki, Sayın Dahiliye Vekili bizimle aynı 
kanaattedir, usulsüz, kanunsuz hareket eden me
murlarını Vekâlet müfettişler] taJkibedecek, ka
nunsuz muameleleri varsa onlar (hakkında takibat 
yapmaktan çekinmiyecektir. Mensubu bulundu
ğu vekâlet bir kaymakam veya valiyi başka bir 
yere tâyin ettiği takdirde Vekâletin bu tasarru
funa razı olup, diğer kaymakamlar gibi, memle
ketteki 570 kaymakamdan biri olduğunu kabul 
eder, memleketin neresinde olursa olsun, vazife 
görmenin bir şeref olduğu 'düşüncesinden hare
ket ederse, Vekâlet de onu taltif edecektir.» şek
lindeki beyanlarını takdirle karşılamış bulunmak
tayım. 

Arkadaşlar, üçüncü bir1 nokta da; bir kayma
kamın naklinde Dahiliye Vekilinin şahsi bir ta
sarrufu bulunmayıp, bunun bir Vekâlet tasarru
fu olmasıdır. Vekil Bey buyurdular, bu kayma
kamın nakli müfettişlerin vermiş oldukları rapor 
üzerine vekâletteki bir komisyon marifetiyle, di
ğer kaymakamların nakillerinde olduğu gibi ya
pılmıştır. Kadirli Kaymakamının nakli, bir vekâ
let tasarrufu olup, Vekil, Vekil sıfatiyle bu tasar
rufu yerine getirdim dediler. Bu da ayrıca mem
nuniyetimizi mucibolmuştur. 

Arkadaşlar, biz o kanaatteyiz ki, memleketin 
en ücra köşesinde dahi vazife görmek bu memle
kete hizmet etmek demek olduğu şuurunun anla
yışının yerleşmiş olması lâzımgelir. Kadirli Kay
makamı Muhterem Mehmet Çan'ın Kadirli'den 
Tucluca'ya tâyin edildiğini biliyoruz. Fakat, va
zifeye başlayıp başlamadığını bilmiyoruz. Ora
sı da vatanımızın bir parçasıdır. 

Eğer Kadirli Kaymakamı Mehmet Can kendi
sinin kıymetli bir kaymakam olduğuna kaani ise, 
gönderilmiş olduğu o vatan parçasının onarıl
ması için çalışır. Kıymetli hizmetlerini orada da 
ifâ eder. Takdir edilmezse o zaman infial duyar 
ve o zaman haklı olur. Vekil Beyin söylemiş ol
duğu usulsüz, kanunsuz muameleleri ortaya çı
kan bu kaymakamın Kadirli'den başka yere tâyin 
edildi diye işi ayuka çıkarmanın lüzumu yoktur. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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(BAŞKAN — Buyurun, Sayın Baykam, 
SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, biraz önce konuşan Sayın İçişleri 
Bakanı Topaloğlu, her ne kadar «Halen vekâle
timde çalışan bir memurdur. Onunla ilgili rapor
ları burada açıklamak istemem» diye söze başla
dı ise de, hepinizin gözleri önünde tahkikatın so
nunu; beklemeden şimdi arz edeceğim bir kısım 
delillerle sizin de kaani olacağınız şekilde, isnat 
ve iftira mahiyetindeki şeyleri bir cepheli olarak 
bu kürsüden anlattı ve bu suretiyle bir kayma
kam âdeta, vatan ihaneti hariç, hemen bütün suç
ları yapan bir idare âmiri olarak ilân etti. (Y. 
T. P. lerden gürültüler) Sakin olunuz, dinleyi
niz ve tarafsız olarak hükme varmaya çalışınız. 
Mehmet Can ne akrabamdır, ne partime men
suptur, ne de ben bir muhalefet mensubuyum. 
Bu hususu dikkatinize arz ederim. Bilhassa şu
nu da belirtmek isterim : Sayın Mehmet Can 
hakkında basında aylardır çeşitli yorumlar ya
pılmaktadır. Vekil Bey diyorlar ki, bu basında, 
Mehmet Can olayında partizanlık yapıldığına, 
tazyik bulunduğuna dair en ufak bir neşriyata 
tesadüf edilmedi. Bu cesur ifade tarzına hayret 
ettim. Bu gazetelerden bir kısmını ihtiyat olsun 
diye getirdim, Sayın Bakana takdim ediyorum. 
Vakit bulur incelerlerse bu tâyinde partizanlık 
olduğunu, şahsi ve ailevi baskılar altında bu nak
lin yapıldığını her gün, her vesile ile hemen her 
gazete yazmıştır. Tetkik etmesi için bunları ken
disine tevdi edeceğim. (Gazete resmî bir şey de
ğil, sesleri) Ben resmî demedim, Vekilin basında 
yazılmadı sözüne karşı söylüyorum, Fethi Bey 
söylenenlere cevap veriyorum. Buyurun, Vekil 
Bey. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bunları arz 
ettikten sonra yine Sayın İçişleri Bakanına sor
muş bulunduğum bir diğer hususa da dikkatinizi 
çekmek isterim : Mehmet Can hangi işleri başar
mıştır diye sormuştun. 

Sayın Bakanın verdiği cevapta, objektif ve 
tarafsız davranmadığını yine üzüntü ile müşa
hede etmiş bulunuyorum. Bendeniz kaymakamın 
yaptığı işlerin resimlerini getirttim, yanmada
dır. Kaymakamın icraatını yine Vekil Beyin tet
kik etmesi için şu 50 ye yakın fotoğrafı ge
tirdim, vekile bırakıyorum. ('Gürültüler) îsti-
yen tetkfik edebilir. 
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Şimdi de ben sayıyorum, bu kaymakam ne

ler yapmıştır. Kaymakamın 1,5 senelik icraatı 
yalnız Vekil Beyin söylediği kadar değildir. 

1. Bu kazanın bütün yolları betonlanmış-
tır. 

2. îki büyük kanalizasyon yapılmıştır. 
3. 38 dönümlük bir şehir parkı modern 

tesislerle bir arada yapılmıştır. (Gürültüler) 
(Vazifesi, sesleri) 

Arkadaşlar her seferânde sözümü kesmek 
istiyorsunuz, müsaade buyurun konuşayım. 
Dinlemeye alışmak lâzımdır. 

4. 213 dönümlük çam fidanlığı ve 220 dö
nümlük okaliptüs fidanlığı dikmiştir. Çeltik 
mevzuunda çalışmalar yapmış ve belediyeye 
birkaç sene sonra, eğer tahribedilmezse, senede 
yarım milyon civarında gelir sağlıyacak dört 
tane büyük ark yapmıştır. Bu arkların bir kıs
mının şahsi arazilerden geçirilerek yapıldığına 
dair olan iddialar varit değildir. İftiradır. Bu 
arazi sahipleri Danıştaydaki dâvalarını 7 Mart
ta kaybetmişlerdir. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

33 kurnalı hamam bitmek üzeredir. Bir umu
mi ftıelâ yapılmıştır.-, 38 okul yeniden inşa edil
miştir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) Arka
daşlar, dikkatinizi çekerim, Cumhuriyet tari
hinde 26 okul, bir buçuk senede 38 okul ya
pıldığını söylersem Mehmet Can'm bu konuda
ki gayreti daha iyi anlaşılmış olur. Cemal Pa
şa köprüsünü onarmi'ş, kullanır hale getiril
miştir. Türkiye'de ilk kilise olan Alacam ca
miini müze haline sokmuş, Arkoloji talebeleri
ni orada parasız çalıştırmak suretiyle, Kadirli'-
nin bir turistik bölge haline gelmesi için gay
ret sarf etmiştir. 

Köy yolarının bir kısmı, 5 - 6 mektep ona
rımı yapılmış, Karatepe'nin turistik bir mahal 
haline gelmesi için yine bütün im!kânlar fculla-
nılmıştır. Eğer Vekil (Bey tetkik etmemişse, 
«Turistik Kadirli» namı altında broşör yanım-
dadır, verebilirm. Buyurun turizmin gelişme
sine çalışmış ve bastırdığı broşürleri turistik 
müesseselere dağıtmak suretiyle, küçük kasaba
yı bir turistik bölge haline getirmiştir. 

Sayın Mehmet Can'm, öğretmenlerle iş bir
liği yaptığı doğrudur. Mehmet Can; öğretmen
lere bir de sinema makinası almışdır. Köyler
de öğretici filimler, Türkiye'de belki yalnız 
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Kadirli'de, bu öğretmenlerle elele verilmek 
suretiyle göstermeye muvaffak olmuştur. 

Arkadaşlar, saydığım bu eserler 4 bin liray
la teslim alman bir belediye bütçesinden son
ra yapılmıştır. Değeri milyonları aşan bu eser
leri, Sayın içişleri Vekilinin «'Eh vazif esiydi 
yaptı, bazan çalışkan, bazan kötü» diye tavsif 
ettiği bir insan, 'benim nazarımda âdeta bir 
Türk mucizesi yaratmıştır. Bu eserlerii mahallî 
imkânlarla sağlamıştır. (Bravo sesleri) 

Nedir bu mucize ve mahallî imkânlar? Halk 
ile elele vererek, kendisini halka sevdirerek, 
halkın yardımını sağlıyarak bu başarı elde 
edilmiştir, arkadaşlar. 

Meselâ : Betonlama işlerini köylünün ara
baları île yapmıştır, okulunu, şunu, bunu hep
sini köylünün ve halkın rızasiyle ve yardımiy-
le yapmıştır. Bir örnek olarak iarz edeyim: Ça
lışmak için şehre gelen köylüleri otelciye söy
lemiş bedava yaptırmış, lokantacıya söylemiş 
bedava yedirmiştir. Hattâ, bedava sinemaya 
sokmuştur. 'Mehmet Can, bütün bunları, gönül 
rızasiyle yaptırmanın yolunu ve tılsımım keş
fetmiş bir abadaşımizdir. (Bravo sesleri) 

Sevgili arkadaşlarım, umumi' olarak ve kı
saca bunları arz ettikten sonra şu hususa da 
bilhassa işaret etmek isterim ki, zaman, Vekilin 
yaptığı itihamları, şu anda dosyamda mevcut 
vesikalarla cevaplandırmama maalesef mânidir. 

Bu nakil keyfiyeti kanunidir Vekilin değil 
Vekâletin bir tasarrufudur diye Vekilin ortaya 
attığı iddiayı da cevaplamak isterim: 

Sayın Bakanda • mevcut mu, değil mi, bil

miyorum. 
Mevcut değilse bir örneğini takdim ediyo- -j 

rum. Yüksek Heyetinize okuyayım. Kayma
kam Nakil Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aynen 
şudur : «idari zaruretler hariç, yapılacak nakil
lerin, (Şark hi'zmeti, için yapılacak nakillerin) 
Mayıs ve Eylül aylarının ilk 'haftasında yapıl
ması lâzımdır.» 

Şimdi bakalım bu nakil ne zaman yapılmış? 
Talimatnamesinin tâyin ettiği tarihten iki bu
çuk ay önce. Niçin bu kadar acele edilmiştir? 

Mehmet Çan'ın yerine bir kaymakam gel
miştir. Bu kaymakama, 23 Mayısta sizin Şark 
hizmetiniz bitecek, ondan, önce naklinize im
kân yok, denmiş ve kendisine bu durum tebliğ 
edilmiş olmasına rağmen yıldırım hıziyle Ka-
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dirli'ye gönderilmiş. Telefon emri ile içiş
leri Bakanlığı tarafından 15 günlük yeni va
zifesine gitme müddetini kullanma fırsatı ve
rilmeksizin, bu kaymakam nakledilmiş, gaze
telere de bu acayip nakil intikal etmiştir. Sayın 
Mehmet Çan'ın, âdeta bir sabah erken yata
ğından kaldırılarak Kadirlimden süratle uzak
laştırılması için acele edilmiş, telâş gösteril
miştir. 

Arkadaşlar, az önce okudum, yönetmelik 
Mayısın ilk haftasında nakil yapılır diyor, ne
dir bu idari zaruret? Acaba neden bir kay
makam Şark hizmetini, hizmetini! bitirmeden, 
2,5 ay önce işinden alınıp süratle Kadirli'ye 
naklediliyor ve Mehmet Can acele ile uzaklaş
tırılıyor? Bunun sebebi gayet Ibasit arkadaşlar. 
Vekil Bey de biraz evvel ifade ettiler, - bunu 
söylemeye 'ben de mecburum - işin esası budur, 
bundan önceki tazyikler de hep bu devrede ol
muştur. Bahis konusu hafta, çeltik ruhsatla
rının verildiği haftadır. 

Söylemeye mecburum : Vekil Beyin kendi 
ağabeyisi ve kardeşinin kayınpederi Kadirli'-
nin iki büyük çeltikçiyidirler. ( Şahsi hususları 
bırakalım -sesleri, gürültüler) Şahsi olan husus
ları da söylemeye mecburum, ilgilidir, anlata
cağım. Buraya gelmiş olan bu arkadaşlar... 
(Sağdan gürültüler) (C. H. P. sıralarından, 
söyle sesleri, alkışlar) 

Sayın: Bakan bana cevap vermekten âciz 
midir? Niçin gürültü yapıyorsunuz? Kendile
ri çıkıp cevaplandırsınlar. 

BAŞKAN — Vaktiniz geçiyor efendim, de
vam ediniz. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Bakan 
Beyin söylemiş oldukları tahkikat mevzuu, 
kendilerinin söyledikleri gibi, hakikaten 32 
maddedir. Ama kendilerine soruyorum, Ada
rı a'da 4 tane mülkiye müfettişi mevcut iken 
n'eden Çankırı'dan acele olarak Kadirli'ye mü
fettiş göndermek lüzumunu duymuşlardır? Ne
den buraya gelen Bakan yakınları ve isimleri 
malûm nüfuzlu insanlar Kadirli'ye döner dön
mez, falanca gün... Arkadaşlar, söylemekten te
eddüp ediyorum. (Söyle, söyle sesleri) 

Arkadaşlar, birisi bizden, işte filanca yer
deki eski adamlarımız falanca gün gelecek, 
tatbikat yapacak diye ismiyle, cismiyle ilân 
etmişlerdir. Sonradan da hakikaten, ismi ile 

— S12 



M. Meclisi B : 75 
cismi ile söyledikleri doğru çıkmıştır. Günü 
dahi doğru çıkmıştır. 

(Ayıp, ayıp sesleri) arkadaşlar, bu nevi 
teftişleri, gizli olması gereken tahkikatlardır. 
Devlet icrası sokağa dökülmüştür. (Gürültü
ler), gizli olması lâzımgelen müfettiş tahkikatı, 
maalesef yine veki] beyin veya kendisine po
litikaları ile yakın görünen gazeteler marife
tiyle İçişleri tarihinde belki de ilk defa bu kür
süden değil basın vasıtasiyle umumi efkâra 
ilân edilmiştir. Sevgili arkadaşlarım, tahkikat 
açılmadan, mahkeme iddiaları hükme bağlan
madan, bir kaymakam kötü kişi olarak ilân 
edilmiştir. Bu hukuk Devleti anlayışı ile bağ
daşamaz. Bu kadar kötü kişi olan kaymakam 
hakkında, Sayın içişleri Bakanı, «Demokrat 
Partinin oyuncağı haline gelen Mehmet Can 
kıymetli bir arkadaşımızdır» diye de beyanat 
vermiştir. Bu beyanatının, gazetelerden ke
silmiş kupürlerini de takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Vaktiniz doluyor Suphi Bey. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Arkadaşlar, 

bu şekilde, mahkemeye intikâl etmeden mah
kemede mahkûm olmadan bir Devlet memuru
nun namuslu, dürüst olduğunu kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Eğer Vekâletin kanaati o 
kadar ileri idiyse, böyle bir kaymakam neden 
Vekâlet emrine alınmıyor, neden kendisine ye
ni vazife tevdi ediliyor? Madem ki Mehmet 
Can, suiistimal yapan, kanunsuz tasarruf
larla meşbu bir insandır. Niçin Tuzluca'ya gön
deriliyor? Tuzluca T. C. hudutları içinde bir 
kaza değil midir? Birgün Mehmet Çan'a 32 mad
delik; tek taraflı bir müfettiş raporu gidiyor. 
Kendisine deniliyor ki, bu rapora 24 saat için
de cevap vereceksiniz. Vermediğiniz takdirde 
sizi cevaptan istinkâf etmiş kabul edeceğiz. Bu 
yazılı olarak kendisine verilmiştir. Günlerce, 
orada muhtelif şikâyetleri tespit eden bu mü
fettişin iddialarına karşılık kaymakanm savun
ma şahitlerini kazanın bütün erkânını, hâkim
lerinden bankasına - öğretmenine kadar- Vilâ
yet erkânının, bunlar benim savunma şahitle -
rimdir, dinleyiniz demiştir. (A. P. li, Y. T. P. 
li milletvekillerince gürültüler, C. H. P. liler-
le karşılıklı münakaşalar) niçin bukadar mü
tecaviz oluyorsunuz? Dinleyiniz. Gürültü ile bu 
çatı altında bir şey halledilmez. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ederim, sü
kûneti muhafaza ediniz. 
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SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Fakat gös

terilen, savunma şahitlerinin bir tanesini dahi 
dinlemeksizin sevgili arkadaşlarım, müfettiş rapor 
hazırlamış, bu rapor bir yandan Bakanlığa tak
dim edilirken, bir taraf tanda, basına duyu
rulmuştur. (Gürültüler) arkadaşlar, Devlet 
tahkikatı gizlidir, aksi sabit oluncaya kadar 
bu gizlilik ihlâl edilemez. Mahkemeye dahi 
sevk edilmemiş, il idare Heyetinden geçmemiş 
kararların dışarıya açıklanmasına kimsenin yet
kisi olmamak lâzımgelir. Devlet hayatı bunu 
emreder, arkadaşlar. Bu, Hükümet ve idare
nin haysiyeti meselesidir. 

Sayın Bakan, (Gürültüler, karşılışlı konuş
malar) 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, Suphi 
Bey. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Sözümü 
kesiyorlar,, zamanıma ilâve edniz. 

BAŞKAN — Ne yapalım, müddetiniz 15 da
kikadır 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) Millî Birlik 
Komitesinin.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Siz devam buyurun efendim. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Millî Bir

lik .. (Karşılıklı konuşmalar, müdahaleleri ön
leyin sesleri) muhterem arkadaşlar, sayın Meh
met Can hakkında: Millî Birlik Komitesi za
manında da yapılmış şikâyetler vardır. Bu hu
susta Vekil Beye iştirak ediyorum. Ama ifade 
edeyim ki; o zaman iki Millî Birlik Komitesi 
Üyesi bizzat tahkikat icrası dçin gitmişler açık 
toplantılar yapmışlar, halkı dinlemişlerdir. Vekil 
Beyin ifade ettikleri gibi yalnız üç tane öğret
meni dinliyerek değil, herkesin iştirak ettiği 
toplantılar tertip ederek karar vermişlerdir. 
O zaman İhtilâl idaresi, Mehmet Çan'a takdir
name göndermiştir. 

Arkadaşlar şimdi Vekil Beye soruyorum: 
Mehmet Can hakkında hüküm veren idare ile 
kendisi hakkında tahliye kararı veren idare 
aynı idare değil midir? Evet, aynı idaredir. 
Aynı idarenin vermiş olduğu kararın birisi doğ
ru, birisi yanlıştır iddiasıda bulunmak doğru 
değildir. Mantıksızdır. Buna imkân yoktur. 
(Bravo sesleri) 

Sevgili arkadaşlarım.. (Gürültüler.) Arka
daşlar, dinliyecek ve hakikatleri öğreneceksi
niz. Biz Vekil Beye şunu ifade ediyoruz, ça-
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hşkan, yerden yere eski devirde oynatılmış, 
sayın Mehmet Çan'ı nakledildiği yere gitmemiş 
bir kaymakam olarak göstermeye mezun mu
dur? Gönderildiği yere gitmemesi halinde bir 
Devlet memuru müstafi addedilir. Bu itham 
gayri ciddidir. 

Şimdi size bir hatıramı nakledeyim. Ulubor
lu'da... 

BAŞKAN — Suphi bey, bağlayın lütfen. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Bu arka

daş Uluborlu'da kaymakam iken devrin Baş
vekilinin Uluborlu'ya geleceği söylenmiş ve 
kaymakamın, mektep talebelerini dışarı çıka
rarak Başvekili karşılaması için tazyik edilmiş
tir. Fakat kaymakam bu emre karşı koymuş
tur. Ben de o zaman partinin müfettişi olarak 
orada bulunuyordum. «Ben bu kanunsuz emre 
uymam, beni istedikleri yere sürsünler.» Meh
met Can tazyiki yapanlara demiş ve talebeleri 
sokağa çıkarmamıştır. Gerçekten 15 gün sonra 
da Can başka yere sürülmüştür. 

(A.P. sıralarından gürültüler) Şu halde 
Çan'ı vazifeden kaçan kimse olarak ilân etmek 
büyük bir isnattır. Sevgili arkadaşlarım, mev
zua sonra devam edeceğim. Vekilden cevap al
dıktan sonra. Zamanım maalesef dolmuş bulu
nuyor. 

Şimdilik sözlerimi şöyle bitirmek isterim. 
Halkın sevgisini kazanan, halkın güvenine da
yanan bir kaymakama bu şekilde, dünya önün
de 'bir muamele yaparsak, diğer idare âmirleri
nin şevkini kırmış oluruz. Oan'm müdafaasın
dan «Bizim radyo istifade eder» diyen Vekile 
benim naçizane tavsiyem şu olacak: «Hükümet» 
diyen Bizim radyoya malzeme olması mukadder 
olan bu nevi hukuk Devletini sarsıcı icraattan 
kaçınsın ve demokratik rejimle beraber şu Mec
lisin temsil ettiği idareye gölge düşürmesin. 
(C.H.P. sıralarından bravo sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Nailî Erdem. 
Arkadaşlar, kürsüde konuşan arkadaşlara 

güçlük çıkarırsanız vakitlerini kaybettirmiş 
oluyorsunuz. Bu bakımdan hariçten müdahale 
edilmemesini rica ediyorum. 

Sayın Nailî Erdem. 
ALÎ NAİLÎ ERDEM (îzmir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, vâki sözlü sorum 
üzerinde, Sayın Dahiliye Vekilinin verdikleri 
cevaplan ciddiyetle dinledim. Aynı mevzu üze
rinde, yine iki kıymetli arkadaşımın vermiş ol-
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duklan sözlü sorular üzerinde, bu kürsüde yap
tıkları konuşmaları da yine ciddiyetle dinle
dim. 

Sözlü sorumun maksadı, Kadirli Kaymakamı 
Mehmet Can'm naklinde bir yolsuzluk olup ol
madığı hususunda vâki bir endişenin izalesine 
matuftu. Sayın Dahiliye Vekili işbu nakil me
selesinin yönetmeliğe göre olduğunu ve nakilde 
bir usulsüzlük olmadığını beyan buyurdular. 
Şu hale göre, Dahiliye Vekilinin bu kürsüden 
arz etmiş olduğu hususata göre bu nakil mah
rumiyet bölgesinde hizmet görecek kaymakam
ların nakillerine mütedair yönetmeliğe göre ya
pılmıştır. Ancak, aynı yönetmeliğe göre bir yı
ğın kaymakamın nakli bahis konusu iken, ne
dense bu mesele hakkında 23 Mart tarihinden 
itibaren birçok gazetelerde değişik yazarlar ta
rafından devamlı yazılar yazılmış ve aynı za
manda birçok dergilerde bu mevzu üzerinde ay
rı ayrı ve kendine mahsus fikirler serd edilmiş
tir. Bu yazılarda, bu naklin kasıtlı olduğu ve 
bir icracının, icra mevkiinde bulunduğu halde, 
oradan sırf ağaların zoru ile nakledildiği anla
tılmaktadır. Esas itibariyle yazıların tümü bun
ları muhtevidir. 

Ancak, Sayın İçişleri Bakanının verdiği be
yanattan anlıyoruz ki, şahsı mezkûr hakkında, 
değişik zamanlarda, değişik mülkiye müfettiş
leri tarafından raporlar tanzim edilmiştir. Bu 
raporların bir kısmından, nakledilen Mehmet 
Can'm, mer'i 6830 sayılı İstimlâk Kanununa 
muhalif harekette bulunduğu ve aynı şekilde ı 
yine mer'i Anayasanın 38 nci maddesine de mu
halif harekette bulunduğu ve yine mer'i 2490 
'sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanununa ay
kırı harekette bulunduğunu öğrenmiş oluyoruz. 

Bir memleketin sokakları balçıktan kurtan-
lalbilir, bir kentin ihtiyacı olan müesseseler ku
rulabilir. Ancak, balçık sokakları beton cadde
lere tahvil edilirken muhtacolunan müesseseler 
inşa edilirken, o memlekette mer'i kanun ve ni
zamlara 'göre muamele yapılması esastır. Aksi v 

halde, o eserler karşısında takdir nişleri değil, 
cezai mesuliyetler konuşur ve cevap verir. 

BİR MİLLETVEKİLİ — İstanbul yıkılırken 
nerede idiniz? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kefcmiyelim 
efendim. 

ALİ NAÎLÎ ERDEM (Devamla) — öyle 
zannediyorum ki, Meclisin ilk müzakereye baş-
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ladığı günlerde kıymetli ve Sayın Devlet Vekili 
Turhan Feyzioğlu bu kürsüden sizlere ve hepi
mize «Birçok kötü hâdiseleri vaktiyle sinesinde 
barındıran bu Mecliste bundan sonra kanun ve 
içtüzüklerin mer'i olacağını hatırlatırım, bunla
ra alışacaksınız» demişti. (Bravo sesleri, alkış
lar) Onun için lütfen sözlerime müdahale et
meyin kardeşlerim. 

Hâdiselerde ve nakilde bir yolsuzluk oldu
ğunu iddia «den Kadirli kazası sakinleri, bu hâ
diseleri Sayın Başvekil nezdinde duyurmuşlardı 
ve sanıyorum ki, o günlerde matbuat, heyetin 
pek muhterem Başvekil tarafından kabul edil
diğini ve kendilerine verilen cevapta, «muame
lenin mevzuata uygun olduğu ancak hu nakilde 
bir hata varsa bundan dönülebileceği» denildi
ğini yazmıştı. Bunu malûmat kabilinden hatır
latırım. 

Bendenizi, bu konuda ziyadesiyle müteessir 
eden bir husus; 8 Nisan 1962 gününde Türkçe 
yayınında «(Bizim radyo» nun, «Kadirli olayı
nın arkasında gizlenen gerçek» başlığı altında 
yaptığı konuşmadır. 

Mezkûr tarihte, radyonun yaptığı neşriyatta, 
heyetin Sayın Başbakan tarafından kabul edil
diği ve bu heyetin, Sayın İçişleri Bakanı Topal-
oğlu'nun çekilmesini istediği ve buna karşılık, 
Sayın Başbakanın «İçişleri Bakanı Topaloğlu'-
nun yaptığı yaptıktır» dediği söylenmektedir. 

Yine, yüksek sabırlarınıza sığınarak, bir iki 
kısmı daha okuyacağım. 

«Yukarda anlattığımız olay bir de şunu gös
teriyor : inönü - Gürsel idaresi Derebeyler, 
toprak ve çiftlik beylerinin idaresidir.» 

Yine altında bir satır: «Köy ve şehir emek
çilerinin müşterek savaş yollarında, müşterek 
dâvada .müşterek düşmana karşı mücadele yol
larında elele vermeleri kaçınılamaz. Hedefe 
başka türlü ulaşılmayacaktır.» 

işte, «bir nakil ımeselesi» adı altında Bizim 
Radyoda bu şekilde neşriyat yapılmıştır. 

Fırsat buldukça zamanının büyük bir kıs
mını basma veren ve bu mevzuda yazılan bü
tün yazıları tetkik etmiş bir arkadaşınız ^olarak, 
gönlüm çok arzu ederdi !ki, basının büyük bir 
kısmı bu memlekette demokrasi ağalarının bu
lunmadığını, bir ağalar demokrasisinin olma
dığını katiyetle savunsun. Ama, Kadirli olay
ları meselesi sebep ittihaz edilmiş ve ondan son
ra da bir yığın yolsuzluklar, «özüm ona, yapıl-
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mış bir yığın icraat.. («Neden sözüm ona?» 
sesleri) Evet, sözüm ona, benim anladığım mâ
nada öyle. Çünkü 6830 sayılı İstimlâk Kanunu 
var. Bu kanun, bir yerde istimlâk muamelesi
nin tekevvünü için usul ve kaidelere riayet 
edilmesi lâzımıgeldliğini ifade ediyor. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Mahkûm 
olmamış. 

BAŞKAN — Suphi Bey görüyor musunuz, 
siz de konuşuyorsunuz. («Bravo Başkan» ses
leri, alkışlar.) 

ALÎ NAlLl ERDEM (Devamla) — Aynı 
şekilde 3490 sayılı İhale Kanunu da nazarı itî-
bare alınmaz.. (Gürültüler ) 

BAŞKAN — Beyefendiler, müdahale etme
yin. 

ALI NAlLl ERDEM (Devamla) — Mer'i 
Anayasanın 88 nci maddesi nazarı itibara alın
maz ve keyfî hareketlerle bir yığın işler yapı
lırsa sözlerimin başında da söylediğim gibi, bu 
takdirde icraattan bahsedilemez, suçluluktan 
bahsedilir. 

Bendenizin konuşmaları, esas itibariyle Sa
yın içişleri Bakanının malûmaten arz ettiği 
hususlara inhisar ettirilmliş bulunuyor. 

Mezkûr şahıs, ödenek namı altında kendisi
ne birtakım menfaat temin etmiştir. Elbise pa
rası adı altında kendisine menfaat temin etmiş
tir. (Gürültüler) 

BlR MİLLETVEKİLİ — 'Mahkemeye verin 
kendisini. 

ALI NAİLİ ERDEM (Devamla) — Ben de 
sizlerle beraber, Sayın içişleri Bakanından sor
mak isterim ki, ıbütün bu muameleler karşısın
da lüzumu muhakeme kararı verilmiş midir? 

BÎR MİLLETVEKİLİ — Verilebilir, bey-
efenndi. 

ALI NAÎLl ERDEM (Devamla) — Eğer ve
rilmedi ise, idari bir tasarruf yapilmıyarak hâlâ 
ve hâlâ kaymakamlıkta istihdam ettlirilmesinin 
sebebi 'hikmeti nedir? Ben de böyle sorabilirim. 
(Bravo sesleri) 

Buraya, bu mevzu üzerindeki düşüncelerini 
aynen söylemek için 'gelmiş bir insanım. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, vaktinizin Azal
dığını size hatırlatırım. 

ALÎ NAÎLÎ ERDEM (Devamla) — Benden 
evvel konuşan pek Tnymetli arkadaşım Suphi 
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Beyefendi 'bir fotoğraflar dizisi takdim ettiler. 
Ve «'bu fotoğrafları Dahiliye Vekili müsait bir 
zamanda tetkik 'buyursunlar» dediler. Ve fa
kat, pek mu'h'terem Heyeti Celileniz takdir bu
yururlar ki, bugün dünya devletleri içinde de
mokrasi rejimini kabul etmemiş, ama eselerine 
bir yığın eserler ilâve 'etmliş birçok Devlet var
dır. Fakat, hiçbir zaman oralarda, gerçek de
mokrasiden hukuk devletinden bahsedilemez. 

Demio'krasi ve hüku'k nizamı, yapılan eser
lerle değil, o eserlerin mevcut kanun ve nizam
lara uygunluğu ile ölçülür. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. 
ÎÇlŞLERÎ BAKANI AHMET TÖPALüOLU 

(Adana) — Çok muhterem arakadşlarım; Sup
hi Bey arkadaşını, kaymakamın icraatından 
bâzı hususları eksik söylediğimi ifade ettiği 
için bunları tamamlamak maksadiyle söz almış 
bulunuyorum. 

Evvelâ konuşmalar esnasında, bu kaymaka
ma vatan hiyaneti gibi bir isnatta bulunulma
mıştır. Sadece 'bu tâyinden evvel, 'tarafsızlıkla
rından emin olduğum mülkiye müfettişleri tara
fından hazırlanmış olan bir rapordaki hususları 
arz ettim. Yoksa bu mülkiye müfettişi, Suphi 
Baykam arkadaşımın dediği gibi, ne A. P. den 
adaylık koymuştur, ne de teklif edilen adaylığı 
kabul etmiştir. Hakikaten, bu kazaya müfettiş 
gittiği zaman gelen müfettiş A. P. adayıdır di
ye şikâyetler 'olmuştur. Onlar da Suphi Bey 
arkadaşımı bu şekilde ikna etmiş olacaklar ki 
huzurunuza gelerek yanlış beyanda bulunmuş
tur. Bu müfettiş 'katiyen adayh'k 'koymamıştır-, 
teklif edilen adaylığı da reddetmiştir. Sadece 
bir isim yanlışlığı vardır. Ali Aksu mülkiye mü
fettişidir. Halbuki adaylığı kabul eden Ali 
Akarsu'nun, Adalet Partisinden adayım diye 
bana müracaatı olmuştur. Mülkiye müfettişi Ali 
Aksu Adalet Partisinden adaylığını koymamış
tır. .'Sadece müfettişin bu durumu tahkik etme
si tarafsızlığının bir 'örneğidir. Biraz evvel arz 
ettiğim »gibi, arkadaşlarımın 'hareketi müfettişe 
karşı bühtan olmaktan ileriye gidemiyecektir. 
(Soldan alkışlar) 

Kaymakamın icraatı hakkında Suphi Bay
kam arkadaşımız bâzı resimler ve tadadî olarak 
bâzı şeyler söylediler. Kendilerinin söylediği 28 
dönümlük parsele dikilmiş olan çam ağaçlan 
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kurumuştur, gidin bakın Suphi Bey, çam diye 
bir şey yoktur orada. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar) 

Arkadaşlar, kaymakam hakikaten çok iyi 
bir mektep çalışması yapmıştır. C30 kadar (mek
tebi köylünün yardimliyle, civar 'kazalara değil 
hattâ vilâyetlere örnek bir çalışma yapmıştır, 
bunu takdir ederim. (Bravo sesleri) Ancak, şe
hir içindeki çalışmalarında, gerek yol yapımın
da, gerek hamam inşaatında ve gerek park yapı
mında usule, nizama, kanuna riayet edilmiştir. 
Hizmetlerini takdir etmek vazifemdir, ancak ka
nunsuzlukları takibetmek de vazifemdir. (Sol
dan, alkışlar, ıbravo sesleri) 

Yine arkadaşlar, Suphi Baykam arkadaşımız, 
Karatepe'nin turistik hale getirildiğini, eski kili
senin imar edildiğini söylediler. Karatepe hafri
yatı çok eskiden yapılmıştır. Karatepe'deki tu
ristik tesisler 1959 yılında ikmal edilmiştir. Ken
disinin yapmış olduğu da sadece bir broşür tab-
ettirmekten ibarettir. Yine Ulucami denilen kili
se, tahsisatı Millî Eğitim Bakanlığınca verilmek 
suretiyle, arkeologlar tarafından imar edilmiş
tir. Kaymakamın bunlarla hiçbir ilgisi ve bunla
ra ait bir hizmeti yoktur. Ben bir kaymakamın 
yaptığı hizmetleri burada söylemekten şeref du
yarım. Bunları saklamak istemem. Ama yapıl
mamış işleri bu kaymakam yapmış gibi göster
mek de haksızlıktır. 

BÎR MİLLETVEKİLİ — Çeltik Komisyo
nundan bir şey almış mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞ-
LU (Devamla) — Evet, almış; Çeltik Komisyo
nundan ayda 600, elbise parası olarak da ayda 
500 lira almış. (Sol ve sağ taraftan alkışlar) 

Suphi Bey, bu naklin erken yapıldığını ileri 
sürdüler. Bu yönetmelik, Millî Birlik Komitesi 
Hükümeti tarafından yapılmıştır. Şu tarihi ha
tırlatmak isterim : Kaymakam, bu yönetmeliğe 
göre Millî Birlik Komitesi Hükümeti tarafından 
31 Ocak 1961 tarihinde Van'ın Muradiye kaza
sına nakledilmiştir. 

Arkadaşlarım; şurada gayet samimî bir itiraf
ta bulunmak isterim : 15 gün evvel müsteşarım 
bana ıgelerek bu kaymakamın Şark hizmetinin ge
riye kaldığını, kendisinden sonra 40 tane kay
makamın Şarka ıgitmesine rağmen bunun igitme-
diğini ve naklinin icabettiğini söyledi. 

Ben de kendisine dedim ki, «Adana Mebusu
yum, bu kaymakamı şimdi nakledersem, Vekil 
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olur olmaz kaymakamı nakletti derler. Bırakınız 
Şarka naklini, zamanında ve diğer kaymakamlar
la beraber yaparsınız» dedim. Kendisi de 49 kay
makam arasında Şarktan Garbe, Garpten Şarka 
nakiller yapılırken nakledilmiştir. Bu nakil mü
dürler encümeni tarafından yapılmış bir tasar
ruftur. / 

Arkadaşlar, ne 'benim ve ne de akrabalarımın 
çeltik tarlaları vardır. Suphi Baykam arkadaşım 
1957 senesinde Adana Mebusu olarak bu bölge
leri ıçok iyi bilirler. Bugün Adana'dan seçimi 
kaybedip, İstanbul'a gittikten sonra Ibîlmiyorum, 
hâtıraları azaldı mı? (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar). 

'Gene Suphi Baykam arkadaşım bana tarizde 
bulundular ve dediler ki, «Millî Birlik Hüküme
tinin kendisi hakkındaki beraete inanıyorlar da 
buna neye inanmıyorlar?» Arkadaşlarım, benim 
hakkımda tahkikat yapılmamıştır ve ben tevkif 
edilmiş bir adam değilim. Suphi Baykam arka
daşım şunu bilsin; (ben tevkif edilmedim ki, be-
raet edeyim, (Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

Burada bir kaymakamın tâyin ve nakli ko
nuşulurken meseleyi hu kadar şahsiyata götür
mek ve hele bilgisizce bir arkadaşa hücum etmek 
ne dereceye kadar uygun düşer, takdirlerinize arz 
ediyorum. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baykam, -buyurun. 
SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Efendim, 

Kemal Bağcıoğlu arkadaşımız tekrar söz istiyor
lar. Memnun oldum. Çünkü hu Mecliste yeni bir 
usul ihdas edilmiş oluyor. Vekilin müdafaası için 
de sözlü soru verilirmiş. (Gürültüler) Parlâmen
to tarihimizde bir yenilik... 

Sevgili arkadaşlarım, üzerinde durduğumuz 
konulara tekrar birkaç kelime ile temas etmek 
istiyorum. Bildiklerimin hepsini burada ifade et
meme imkân yoktur. Vakit müsait değildir. Bü
tün vesikaların hepsi bendedir. Bunlar bir gün 
mahkeme önüne ibraz edilecektir. Müfterilerin 
hu kürsüdeki sözleri, ve bizim cevaplarımız za
bıtlara intikal etmiştir. Yarın mevzu iyice tetkik 
edildiği hakikat belirdiği zaman yüzleri kızara-

.cak kimseler, bakalım nasıl tevile sapacaklar. Ve
kil, burada söylediği sözlerden dolayı mahcup 
olacaktır. Kendilerine birtakım vesikalar ibraz 
edeceğimi söylemiştim. Bir kısmını arz edeyim. 
Elbise isnatları üzerinde elimde dört tane vesika 
vardır. Bu, komisyonun kuruluşundan itibaren 
devam eden 'bir teamülün ieahı olarak yapıl-
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I mıştır. Elbise dedikleri çeltik tarlasında gi

yilen iş elbisesidir. Kaldı ki, bu raporların 
altında Sayın Vekilin ağabeyisitıin oda başka
nı olarak imzası vardır. (Soldan: Elbise almış
tır, Sağdan: Gürültüler, dinleyin seselri) Ra
porları istiyeno gösterebilirim. 

I BAŞKAN — (Orta saflara hitabederek) 
Efendim, demin sükûnetin teminini istiyen 
sizdiniz; şimdi sükûneti bozan yine sizsiniz. 
Lütfen gürültü etmeyiniz. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Mevcut 
vesikaları teker teker okuyacağım. Yine Sayın 
Bakanın ıttılaına arz etmek isterim. Bahsettik
leri istimlâk ve imarda kanunsuz icraatta bu-

j lunduğu doğru değildir. Bunların hepsinin ve
sikaları mahkemelerde ilgili makamlara sunu
lacaktır. O zaman acaba bu sözleri söyliyen 

! Hakan, bu sözlerini nasıl tavzih edecektir? 
j Arkadaşlarım, Vekilin «Sayın Mehmet Can 
İ hakkında bir rapor isnatta bulunmaktadır, 
I ben henüz bu hususta fikir ifade edecek <deği-
, Hm v. s.» demesi lâzımgelirken bu rapordaki 
! iddiaları doğru ferz eder gibi konuştu. İsnatlara 
i iştirak etti. Bu arada; Millî Birlik Komitesi 
i devrinde yapılmış olan bir tahkikatı keenlem-
j yekûn addetmekte, buna mukabil bir müfet-
• tiş raporunu burada, âdeta mahkeme hükmüne 
\ bağlanmış gibi ilân etmektedirler. İşi o ka-
\ dar ileriye götürmek istiyorlar ki, bütün ce-
| vaplar uyduruluyormuş gibi bir hava yarat-
; inak istiyorlar. Arkadaşlar, gazeteleri' oku-
| yorsunuz, komisyonların raporlarını okuyor-
! sunuz, Türkiye'de muhalif ve muvafık bir ba-
| sın bu konuda ittifak etti. Düne kadar bu hâ-
; di'seleri yazmamış, Çan'ı baklı bulmamış gazete 
! kalmadı denilebilir. Bu basın Türk Milletinin 
\ basınıdır. (Gürültüler) 

i Arkadaşlar, burada mevcudolan eserler, 
biraz önce söylediğim gibi nizamları, kanun
la.)'] çiğniyerek yapılmamıştır. Bu iddia, bir if-

; tiradır. Elimdeki vesikaları sizlere takdim 
\ ediyorum, bütün yolların geçtiği yerlerdeki 
; araziyi mal sahipleri ken'dileri istiyerek beledi-
': yeye hibe, vermişlerdir. İşte şu elimdeki dos-
| yada bütün feragatname suretleri mevcuttur. 
i Maalesef zamanın darlığı bunları okumama im-
I kân vermemektedir. (Gürültüler) Evet, bütün 
| vesikalar bendedir. Kaymakam dinlenmeden, 
i savunma şahitleri dinlenmeden bu iddialar sı-
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ralanmıştır. Mademki burası bir hakkın te
celli yeridir. Bir insanın bir idare âmirinin 
'bu kürsüden, mahkeme hükmü olmadan, itham 
edilmesi, Hukuk Devleti Bakanlık anlayışı 
ile cidden bağdaştırılamaz arkadaşlar. Bu bir 
Vekâlet tasarrufudur, diyen Bakan hakikati 
tevil etmiş olmaktadır. Ben burada durumu 
bilen 'bir iktidar mebusu olarak konuşuyorum. 
Bakanın, bu icraatı, Naili Erdem arkadaşımı
zın da ifade ettiği gibi, Bizim Radyo'dan tutun 
da bütün solcu neşriyata fırsat ve malzeme ol
muştur. «Bizim Radyo» yayını ile yayınlar ara
sında bağlantı kurmıyalım. 27 Mayıstan önce 
Bizim Radyo, durmadan «Türkiye'de ihtilâl 
olacaktır.» lâflarını söylemiş olmasını nazarı 
itibara alarak diyelim mi ki, 27 Mayıs İhtilâlini 
komünistler yaptı? Bu fikri bırakalım. Bura
da mühim olan nokta şudur ki; biz, Bizim 
Radyoya ve buna benzer neşriyatı yapmaya 
hazır olan insanlara malzeme vermekten çeki-
nelim. Ben, Sayın Vekilden buna dikkat etme
sini rica ediyorum. 

Arkadaşlar, Vekil Bey diyorlar ki; «İs
timlâkler Anayasaya aykırıdır ve demokratik 
olmıyan usullerle yapılmıştır.» Yukarda da 
arz ettim. Bu iddia yalandır. Vesikalarla is
pat olunacaktır. Ancak, soruyorum : Bu iddia 
doğru olsaydı, kaymakama, bu derece sevgi 
tezahüratı halk tarafından yapılır mıydı? 
('Soldan ve sağdan gürültüler) Biz burada po
lemikten kaçınmış, olmak için, Sayın Topal-
oğlu'nun Hatay Valiliği zamanında yapılmış 
olan şikâyetlerden ve tanzim olunan dosyalar
dan bahsetmek istemiyoruz. (Soldan gürültü
ler) (Sağdan «neler var?» sesleri) 

BAŞKAN — Suphi Bey şahsiyata döküyor
sunuz. (Gürültüler) 

SUPHÎ BAYKAM (Devamla) — Şahsiyatı 
ben değil Vekil yapmaktadır. Bir kaymakam 
Mecliste ağır bir şekilde itham edilmiştir. Ve
kil Beyin söylediklerine «bravo» denilir, aynı 
mahiyette başka şey söylenir cevap verilirse 
«ayıp* olur. Bu nasıl bir anlayıştır. Mânalan-
dıramıyorum. Evvelâ vekil kendisim burada 
müdafaa imkânı olmıyan bir kaymakamı it
hamdan vazgeçsin. Arkadaşlar, vekil, işi, şahsi
yatı o kadar ileri götürdü ki, güya ben Ada-
na'dan kaybetmişim de İstanbul'dan adaylığımı 
koymuşum. (Gürültüler) Hemen söyliyeyim. 
Ben Adana'dan adaylığımı koymadım. Istan-

I bul'da yoklama ile listenin başına girdim. Bu
nunla iftihar ederim, şeref duyarım. (Gürül
tüler) Ancak, arkadaşlar; bu gibi keyfî icra
atın nerede başlayıp nerede bittiğini bundan 
sonraki seçimler ikimize de gösterecektir. (Gü
rültüler) Hata anlaşıldığı zaman korkarım va
kit geç olacaktır. 

I Ben, kaymakama vatan ihaneti damgası vu-
I ruldu, demedim, zaten buna güçleri yetmez, za-
I bıtlar meydandadır, okuyabiliriz. Vatan iha

neti damgası hariç, her şey vuruldu, dedim. 
Vekil o kadar kendini inandırmış sorumluluğu
nu unutmuş bulunuyor ki, suiistimal yapmaya 
müsait, elbise çalmaya müsait, Anayasayı çiğ
nemeye müsait bir insanı Tuzluca'ya tâyin ede
bilmektedir. Bunu yapmak suretiyle vekil suç 

I işlemiştir. Mehmet Çan'ı bu kadar yeren insan 
I' ile Mehmet Can hakkında sitayişkâr sözleri za

man zaman söyliyen insan yine aynı Topaloğ-
I lu'dur. Bu beyanları neşreden gazeteler yanma

dadır. Okuyabilirim. 
I Sevgili arkadaşlarım, maalesef Bizim Rad

yo: «Türkiye'yi ağaların idare ettiği istikame
tinde neşriyat yapmıştır, yapmaktadır.» 15 
gün öncesinden birkaç ağa Ankara'ya gidip 

I geldikten sonra; kaymakamın tâyin edileceği
ni, müfettiş geelceğini her yerde ifade ederler, 

I önceden ifşa ederler ve dedikleri kelimesi keli-
I meşine tahakkuk ederse elbette kötü kuvvetler 
I ve hukuk düzeni istiyenler bunu istismar eder

ler, tenkid ederler. Vekil bana söylesinler. Kay-
I makamı dedikleri tarihte başka istikamete gön

derirlerse ağalar hâkimiyeti ileri sürülmez mi? 
Sevgili arkadaşlarım; bu memlekette halkın 

I sevgisini bir tarafa bırakamayız. Bu memle-
I kette halkın itimadını.... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; eğer 
bu şekilde devam edecek olursanız, konuşmala
rın seyri mümkün olamıyacaktır. Müsaade edi-

I niz, konuşsunlar. Devam buyurun efendim. 

SUPHÎ BAYKAM (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım; Türk matbuatı ve Türk efkârı bu 

I meselelerle, demokratik rejimin istikbali ve 
kuvvetiyle ilgili, diye çok meşgul oldu. Ve ben 
de onun içindir ki, mevzuu bu kadar ehemmi
yetli kabul ediyor, ısrarla konuşuyorum. Tür
kiye'de ihtilâl sonrası, 27 Mayıs sonrası bir 
koalisyon Hükümetinde, sureti katiyede, bu 

I nevi akraba, eş, dost gibi tesirlerle bir kayma-
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kamın bir yerden diğer bir yere gönderildiği 
intibaının, yaratılmaması lâzımdır. Bütün rica
lara rağmen, icraat yarıda bırakılarak üç ay 
sonra inşaatı tamamlanacak çeşitli tesislerin, 
hamamın bitimini beklemeden o kaymakamı te
lefonla uzaklaştırmak doğru değildir. Şüphe
lere hak verdiricidir. - buna cevap vermedi -
şark hizmetini bitirmemiş bir başka kayma
kamı telefonla Kadirli'ye göndermek suretiyle 
normal olmıyan bir muamele tarzına muhatap 
kılmış olmak şikâyetlere hak verdiren bir dav
ranıştır. Muhterem Topaloğlu'nun, İçişleri Ba
kanı sıfatiyle bu memlekette muvaffak olma
sını hepimizin istemesi lâzımdır. Ama bir hata 
olduğu zaman bunun üzerinde duracağız. Bu 
memlekette hataları açıkça parlâmento önünde 
konuşmazsak ve bu hatalar tekerrür ederse, 
maalesef rejimin kaderi gölge altına düşer.. 
Kadirli'den başka, meselâ; Çarşamba Kaymaka
mı, Silifke, Karaisalı kaymakamları aynı vazi
yette. Neden bu kaymakamlar zamanını dol
durmadan yerinden alınmışlar? Neden Mehmet 
Can, halkın ısrarına rağmen iki üç ay daha ol
sun bekletilmemiş? Kadirli'nin bütün köy muh
tarlarının yazılı ve mühürlü müracaatlarına 
rağmen, neden halka ehemmiyet verilmemiştir? 
(Gürültüler) 

Başka bir şeyi daha sorayım. Talimatname 
gereğince, bir kaymakamın birinci sınıf kazada 
üç sene, ikinci sınıf kazada üç sene, üçüncü sı
nıf kazada üç sene çalışması icabeder. Mehmet 
Çan'ın birinci sınıf kazadaki bu hizmeti bitmiş 
midir? Bitmemiştir, arkadaşlar. Tâyininin böyle 
bir mevsime denk getirilmesi, bu derece telâşla 
yapılması, biraz evvel okuduğum yönetmelik 
karşısında, maalesef bir kasıt ve tesirle yapıl
mış intibaını vermektedir. Bu artık münakaşa 
götürmiyecek açıklıktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, bende bulunan vesika
ları teker teker okumayı çok arzu ederdim. 
Maalesef zaman tahdidi buna imkân vermiyor. 
tstiyeri arkadaşlara bu vesikaları verebilirim 
ve tetkik edebilirler. Masum ve çalışkan ve bu 
memleket için çalışmak istiyen, bu memleketin 
yükselmesi ve kalkınması için gece gündüz ça
lışan bir idare âmirine bu şekilde muamele ya
parsak elbette doğru olmaz. Diğer idare âmir
lerinin şevki kırılır. Memleket kalkınmaz. (Gü
rültüler) 
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ÎHSAN TOMBUŞ (Çorum) — (Kenan Esen-

gin'e hitaben) Kime eşşekoğlu eşşek, diyorsun? 
(Gürültüler. A. P. ve C. H. P. sıralarından 
ayağa kalkmalar, sıralar arasında bağırmalar) 

BAŞKAN — Sayın Esengin, Meclisin hava
sının bozulmasına sebebiyet veriyorsunuz. Rica 
ederim, yerinize oturun. (Sağdan, koalisyonu 
zedeliyorsunuz, sesleri) (Gürültüler) 

Lütfen oturun arkadaşlar. Arif Bey yerini
ze oturmanızı rica ederim. 

Devam edin, Suphi Bey. 
SUPHÎ BAYKAM (Devamla) — Arkadaş

larım; memlekete hizmet etmek için.... (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Kadri Bey, oturtunuz, rica 
ederim arkadaşlar. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; Meclisimizde,.... (Gürültüler) 
Reis Bey müsaade etsinler de konuşayım. 

BAŞKAN — Sayın Nur Baki oturalım. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Sözlü so

rumu Sayın Bağcıoğlu, sizin sorudan sonra ge
tirdim. (Hayır öyle değil... Yanlış... sesleri, gü
rültüler.) Sevgili arkadaşlarım; telâş etmeye, 
münakaşa yapmaya lüzum yoktur. Birbirimizi 
dinliydim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Hayır 

efendim, müsaade ediniz daha beş dakikam var. 
Mevzuu burada şu şekilde kapatıyorum. Meh
met Can, bu memlekette ideal bir zihniyetle 
hizmet eden, akıncı gençliği şerefle temsil eden 
bir insandır. Hareketlerinden dolayı, önümüz
deki günlerde muhakemesi yapılacaksa temiz
liği bütün dünya ve millete ispat etme fırsatı 
bulunacaktır. Tertemiz bir insana bu yapılan 
haksızlığı nefsimde hissetmiş olduğum için faz-
lasiyle üzülüyor ve bunun üzerinde hassasiyetle 
duruyorum. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur, efendim. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Bu mem

lekette hiçbir zaman eski usullere iltifat edil-
miyecektir. Siyasi kanaatler cezalandırılmıya-
caktır. Ben Vekili, Hükümet programına saygı 
duymaya, partizan idareden vazgeçmeye ve hu
kuk devleti mefhumuna riayete davet ediyo
rum. (Ortadan, alkışlar) 
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BAŞKAN — Kemal Bağcıoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Muhte

rem. Başkan, çok kıymetli arkadaşlarım, içiş
leri Bakanı sözlü soruma cevap verdikten sonra 
kısaca mâruzâtta bulunmuştum. Bir daha bu 
mevzu için kürsüye çıkmamaya kararlıydım. 
Fakat Suphi Baykam arkadaşımızın sözleri üze
rine tekrar konuşmaya mecburiyet hissettiğim 
İçin huzurlarınızı tekrar işgal ediyorum. 

Arkadaşlar, meseleler gizli kaldıkça ve bir 
birimizi samimiyetle anlamak istemedikçe hiç
bir dâvayı ve hiçbir meseleyi halletmemize im
kân yoktur-. Bu sebeple bütün meseleleri, bir 
bohça aıçarmış gibi gözlerimizin önünde açmalı 
ve samimî olmalıyız. İşte şimdi ben bunu yapa
cağım. 

Arkadaşlar, evvelâ bir usul 'meselesine te
mas etmem gerekmektedir. Suphi Baykam evve
lâ sözlü soruyu benim verdiğimi ve 'kendisinin 
de bilâJhara sözlü sora vermiş olduğunu ifade 
etti. Halbuki işin aslı hiç te böyle değildir. 
Ben sözlü sorumu Suphi Baykam arkadaşımız
dan yani onun sıözlii soru vermesinden sonra 
Meclis .Riyasetine vermiş idim. (C. H. P. sıra
larından neden, neden sesleri) Evet Beyefendi
ler. Hâdise böyle olmuştur. Fakat sorumun ne
den ö,ne alındığını bilmiyorum. Bu hususu tah
kik ettim. Sordum araştırdım. Arkadaşımız 
Suphi Baykam her halde benim sözlü sorum
dan bir iki gün îsonra tarih atmak veyahut söz
lü sorusunu igeri alıp benden 'sonra tekrar ver
mek suretiyle Mecliste yüksek huzurlarımızda 
beni kendisine takaddüm ettirmiş ve muhakkak 
benden sonra konuşmak istemiştir. (Gürültü
ler) 

SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Yalan söy
lüyorsun. 

BAŞKAN — Riyasette böyle bir şey yok
tur. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Riya
set bu hususta elbette ki, kusursuzdur. Fakat 
Suphi Baykam taktik kullanmıştır. 

SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Ayıp ayıp. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Hangi

mizin ayıbettiği meydanda asıl ayıbı yapan 
zatıâlinizsiniz. (Gürültüler) Telâşlanmayınız 
izaha hazırım. 

BAŞKAN — Bize yapılan müracaatlara gö
re Bağcıoğlu daha evvel müracaat etmiştir. 
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Aynı 29 unda Bağcıoğlu 30 unda Baykam yap
mıştır. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Bu
günkü gündemde benim sözlü sorum bundan 
evvelki gündemlerde olduğu 'gibi 'Suphi Bay
kam'm sözlü sorusundan önce sıraya girmiş 
halbuki benim sözlü Sorum iBaykamm sözlü so
rusundan sonra olduğundan o şekilde sıraya 
girmeliyim. Arz ettim takdik sebebiyle Baykam-
dan sonra sözlü soru verdiğim halde ondan ev
vel sıraya girmiş 'oldum. 

ARÎF ERTUNGA (izmir) — Başkan ifade 
etti. Daha ne söylüyorsun? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Bunu 
isbat edebilirim. Bu noktayı işaretle iktifa edi
yorum. 

BAŞKAN — Kemal Bey bu husus başka bir 
arkadaşımız tarafından da sorulduğu için tah
kik ettik. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Muh
terem Heyetiniz elbette ki, takdir edecektir. 
Biz nekadar söylesek kararı Muhterem Heyeti
niz verecektir. Arkadaşlar, ben ifade ediyorum. 
Bu sözlü soruyu vermemin sebebi meydandadır. 
HJuphi Baykam'ın sorusu da meydandadır. Fa
kat o bir parlâmento takdiği kullanmış ve be
ni kendisine takaddüm ettirmek için belki de 
benden evvel vermiş olduğu sözlü sorusunu geri 
alarak Ibilâhara yeniden vermiştir. (Şiddetli 
gürültüler) 

Arkadaşlar, bu şekilde müdahale etmeniz 
hem benim konuşma hakkımı ihlâl eder hem 
de Parlâmento adabına yakışmaz. (Orta sıralar
dan (gürültüler) Okka 400 dirhem dir derler ve 
bu her yerde aynıdır. Boşuna gürültü ediyor
sunuz. Evvelâ iğneyi kendinize sonra çuvaldızı 
başkasına batırmız. «Kim bilir belkide çocuk
ları bu muharririn röportajını okuduktan son
ra onun yeri halkın içindedir. Diyerek Anado
lu'nun uzak köşelerine gitmişlerdir. Bu yalnız 
Türkiye'ye ait değil. Dünyaya ait bir sınıf me
selesidir.» 

Arkadaşlar, Bizim Radyodan diğer bir pa
sajı okuyorum. (Orta sıralardan şiddetli gü
rültüler) «Memleketin içinde bulunduğu kor
kunç yıkımı gerek bilgisizlik ve gerekse diğer 
binbir sebeple hâlâ görememiş olanlara büyük 
romancımız - ismini okumuyorum - çizdiği ger
çek memleket tablosunu çizmiş. Kadirli Kay
makamının dertlerini dile getirmiştir.» 
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Yine Bizim Radyo 3 Nisan 1962 'günlü neş

riyatında, «Kadirli çeltik ağalarının teneke çal
ması uzun sürmiyeeektir.» demektedir. 

Arkadaşlar, aynı radyo 'bu neşriyatında de
vamla, '«(Bugünün işçi meselelerini ele almakta 
ve memleketimizin iktisadi durumuna temasla 
son günlerde bir tek temanın işlenmekte oldu
ğunu 'belirtmekte ve «Açlık ve Kadirli Kayma
kamı» demektedir. 

ORTADAN BİR SES — Ne yapalım yani? 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Arka

daşım, izah ediyorum eğer dinlersen sen de ne 
yapılması lâzımgeldiğini anlarsın. 

BAŞKAN .—• Arkadaşlar, lütfen karşılıklı 
konuşmayın. İçtüzük hükümlerini tatbik etmek 
mecburiyetinde kalacağız. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Yine 
bizim radyoda «Kadirli Çeltik ağalarının teneke 
çalması uzun sürmiyeeektir.» diye başlıyan bir 
başka neşiyatta Mehmet Can, uzun uzun met-
hedilmekte ve devamla «bu üçüncü yıldır ki 
Mehmet Can Kadirli 'de hiç yoktan bir şeyler 
var etmeye çabalamış, etmiş de. Kendisi köylü 
bir yarıcının, belki bir marabanın, bir ırgatın 
oğlu. Köyde, (kentte sömüren eşırafın sömürü
len yoksullar üzerindeki politik - ekonomik 
ve moral baskısını sırtında denemiş olan 
Mehmet Can Kadirli'ye gelince ilk iş olarak köy
lü veya kentli yurttaşlarla Hükümet arasındaki 
münasebetleri tanzim etmiş. Ve yapısına 40 yıl
lık Cumhurij^etin bir tek çivi bile çakamadığı 
dağ, çamur deryası, susuz, ışıksız, hastalık 
yuvası, gerilik ocağı ve eşkıyalar yatağı olan 
Kadirli 'den bayındır yollan, okulları okuma 
odaları, hastaneleri elektiriği ve suyu ile yüzü 
güler, bir kasaba yaratmıştır.» denmektedir. 

Arkadaşlar, Bizim Radyo denilen malûm 
ve meşhur Demirperde gerisi radyosunun bu 
methiyesi her halde boşuna değildir. 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Mehmet 
Çan'ı itham mı ediyorsun? Onu bilelim (Ortadan 
«bu adam komünist mi» sesleri) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar, Mehmet Çan'dan Bizim Radyo ve De
mirperde gerisi radyolarında bahsedilir ve 
6838 sayılı Kanunu çiğner, bu adam 2490 sa
yılı Kanunu da ayaklar altına alır ve yine bu 
adam kanun ve nizamsız istimlâkler yapar on-
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dan sonra bu adamı bizim radyo ve komünist 
radyolar müdafaa eder ve ne acıdır Parlâmen
todan da bir kişi çıkar yine onu müdafaa 
eder. (Alkışlar ve şiddetli gürültüler) ben bunu 
anlıyamıyorum. 

«Atatürk ilkelerine dayandığını söyliyen 
Cumhuriyet Halk Partisinin bile statükocu 
bir görünüşü var. Atatürkçülüğü daha ileriye gö
türmüyor. Devletçiliğine sahip çıkmıyor, 'halk
çılık prensibi işleri bu statükocu partilerin sa
yısı ne kadar çoğalırsa çoğalsın cepheleri bir, 
gide gide birleşecekler. Bu cephe karşısında 
başka bir cephe kurulacak yeni fikirler, yeni 
sesler, yeni isimlerle yeni bir cephe, djıruş 
cephesine karşı oluş cephesi, sağ cephe karşı
sında sol cephe, dünkü statükocu sistemi sa
vunanların karşısında yarına bakan ilerici bir 
cephe yani yöncü bir cephe.» 

Arkadaşlar, bu şekilde meselenin esasına par
mak basmak imkânına kavuşmuş bulunuyoruz. 
Kadirli Kaymakamı Mehmet Can'm hangi se
beplerle göklere çıkarılmış olduğunu anlamış 
bulunmaktayız. 

BAŞKAN —• Vaktiniz dolmuştur efendim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Ka
dirli Kaymakamı Mehmet Can'm 11 Nisan 1962 
tarihli Yön mecmuasındaki beyanatında par
tilerin ağaların ellerinde olduğunu söylemekte 
ve ağaların kendi aralarında çekiştiklerini 
ifade ederek ağalara karşı koyan bir idare 
adamını gören halkın ona dört elle sarıldığını 
söyleyip halkın kendisini bu sebeple müdafaa 
ettiğini ifade etmekte ve devamla «Askerlikte, 
kafamız almadığı için, cahil olduğumuz için, en 
çok dayağı sizler yiyorsunuz. İki yılda en azın
dan 50 şer liralık dayak yiyorsunuz. Köylüler, 
askerde yedikleri dayakları, para ile .hesaplar
lar. İçlerinde 500 liralık dayak yediklerini 
bile söyliyenler çıktı.» 'Tarzında bir ifade kul
lanılmaktadır. Bu durum muvacehesinde Ka
dirli Kaymakamı Mehmet Çan'ı yetkili makam
lara, adalete teslim etmez, ve hâlâ vekâlet bün
yesinde muhafaza etmeye çalışırsa Muhterem 
İçişleri Bakanının yakasını bırakmıyacağım. Ve 
bir- milletvekili olarak daima peşinde olaca
ğım. (Sağdan şiddetli alkışlar ortadan şiddetli 
gürültüler.) 

— 521 



M. Meclisi B :' 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
SUPHÎ BAYKAM (İstanbul) — Kemal Bağ-

cıoğlu konuşması sırasında Basına, Mehmet 
Çan'a ve bana sataşmıştır. Söz istiyorum 

BAŞKAN — Mümkün değil Suphi Bey. 
Soru Vekille soru sahibi arasındadır. 

SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Basını, 
Mehmet Çan'ı ve beni Komünistlikle itham etti. 
Sözlerini tavzih etsin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Suphi Bey, cevap verirse, on
dan sonra konuşabilirsiniz. Vekil cevap vermi
yor. Sual cevaplandırılmıştır. Size söz ver
meme İçtüzük mânidir. (Gürültüler) 

Gündeme devam ediyoruz. 

13. — Aydın MiUetvekili Mehmet Yavaş'm, 
Kuzeybatı - Anadolu, Bölgesi elektrik ihtiyacı
nı sağlıyan santrallerin durumuna ve elektrik 
borçlarını ödemiyen belediyelere dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/241) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?... Yok 
Soru sahibi bulunmadığı için bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek Birleşime bırakıldı. 

14. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, 
orman dâvasının halli için Ormctyı Genel Mü
dürlüğü teşkilâtının yeterli ohıp olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?... Yok 
B}r defaya mahsus olmak üzere gelecek Birle
şime bırakıldı. 

15. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Millî Eğitim dâvamızın bir fellsefe\si ve sistemi 
bulunup bulunmadığına dair Miüî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/243) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Burada. Mil
lî Eğitim Bakanı bulunmadığı için gelecek Bir
leşime bırakıldı. 

16. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
son iki sene içinde çalışmak üzere Bah - Alman
ya'ya giden işçilerle bu sene sonuna kadar gi
deceklerin adedine dair Çalışma ve Sanayi Bur
kanlarından sözlü sorusu (6/244) 

BAŞKAN — Sora sahibi burada. Bakanlar 
bulunmadığı için gelecek Birleşime bırakıldı. 

17. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Konya ovasında vukubulan fırtma ve şiddetli 
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rüzgârdan mütevellit meydana gelen hasarın 
mahallervyle miktarının tetsbit edilip edilmedi
ğine dair Tarum Bakanından sözlü sorusu (6/245) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? (Bu
rada, sesleri) Tarım Bakanı burada bulunma
dığı için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

18. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Ytlanlıoğlu'nun, 6273 sayılı İlkokul öğretmen
leri İntibak Kanununun bütün öğretmenlere 
tatbik edilip edilmediğine dair Mitli Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/246) 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu arkadaşımız buradalar mı? 
(Burada, sesleri) Millî Eğitim Bakanı burada 
bulunmadıkları için sorusu gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 

19. — İzmir MiUetvekili Şinasi OsmaKtwn,. 
ders kitapları ile naşir ve gazetecilerin ihtiyacı 
olan kâğıdı bugünkü fiyattan daha ucuza temin 
etmeleri hususunda ne düşünüldüğüne dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/247) 

BAŞKAN -— Şinasi Osma arkadaşımız bura
dalar mı? (Burada, sesleri) Sanayi Bakanı bu
rada bulunmadıkları için soru gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

20. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, Or
man Genel Müdür ve Müdür Muavini olarak is
tihdam edilenlerden bâzılarının tâyin ve terfi-
lerine dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/249) 

BAŞKAN —- Afyon Milletvekili Şevki Güler 
arkadaşımız buradalar mı? (Burada, sesleri) 
Tarım Bakanı burada bulunmadıkları için soru 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

21. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, Devlet Tiyatrolardı Edebî Heyetince sah
neye konulmadı uygun görülen, provaları ta
mamlanan, temsili ilân edildiği halde sonradan 
temsilden vazgeçilen bir eser olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/250) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Mustafa 
Şükrü Koç arkadaşımız buradalar mı? (Bura
da, sesleri) Millî Eğitim Bakanı burada bulun
madıkları için soru gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 
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22. — Edirne MilletvekiU Fahir Giritlioğlu'-

nun, bol ve ucuz suni gübre tedariki konusunda 
ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/251) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Yok 
sesleri) Soruyu bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek Birleşime bırakıyorum. 

23. — İzmir MilletvekiU Mustafa Uyar'm, 
Foçalıların Kaymakamdan şikâyetçi oldukları
na dair vâki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair İçişleri Bakarımdan sözlü sorusu (6/252) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada,. İçişleri Ba 
kanı bulunmadığı için soruyu, gelecek Birleşime 
bırakıyorum. 

24. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
bütün memurları ilgilendiren kadro probleminin 
nasıl ve ne şekilde halledileceğine ve memurla
rın nakillerinin muayyen aylarda yapılmasının 
mümkün olup olmadığına dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/253) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Başbakan 
veya adına cevap verecek Bakan bulunmadığı için 
soruyu gelecek Birleşime bırakıyorum. 

25. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'm, yu
lardan beri müdürsüz bulunan Muş ilinin 11 na
hiyesine aşıl müdür tâyini hususunda ne düşü
nüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/254) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada, içişleri 
Bakanı buluaımadığı için (gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

26. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, halen ihtiyacın üstünd.e olan kamyon ve 
taksi ithalâtının birkaç yıllığına durdurularak 
yedek parça ve lâstiklerinin bolca ithali hususun
da ne düşünüldüğüne dair, Ticaret Bakanımdan 
sözlü sorusu (6/255) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bırakıldı. 

27. — İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmpğ-
lu'nun, Ziraat Bankası ve Kredi Kooperatifleri
nin müstahsıla açtıkları istihsal kredisi baremin
de bu yıl bir artış olup olmadığına dair Baş-
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bakandan ve Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/256) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Bakanlar 
bulunmadıkları için gelecek Birleşime bırakıldı. 

28. — İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğ-
lu'nun, zirai mücadele ilâçlarının müstahsil ta
rafından zamanında bol, kolay ve bilhassa ucuz 
temin edilebilmesi için bir tedbir alınıp alınma
dığına dair, Tarım, Ticaret, Gümrük ve Tekel 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/257) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Bakanlar 
bulunmadığı için gelecek Birleşime bırakıldı. 

29. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
PTT İdaresinde haberleşme* hürriyetini ihlâl 
etmiş memur bulunup bulunmadığına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/258) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Ulaştır
ma Bakanı bulunmadığı için gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

30. — Bursa MilletvekiU Sadrettin Çan-
ga'nın, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
eliyle, Gemlik'in Umurbey köyünde, köylülere 
verilmek üzere yaptırılan evtere dair Ticaret ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/259 

BAŞKAN — Sadrettin Çanğa arkadaşımız 
buradalar mı? (Yok sesleri) Arkadaşımız bulun
madıkları için bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

31. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, Tür
kiye radyolarında, muhalefet partilerine de 
1962 yılı bütçesi hakkındaki fikirlerini açıkla
maları imkânının sağlanıp sağlanamıyacağına 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından 
sözlü sorusu (6/260) 

BAŞKAN — Talât Asal arkadaşımız burada
lar mı? (Yok sesleri) Soru sahibi arkadaşımız 
bulunmadıkları için bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

32. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
terfi haklarını Danıştay Hamiyle ispat etmiş 
olup da ilâmların infaz edilmemesi sebebiyle 
müktesep haklarını alamıyan kaç öğretmen bu-

— 523 — 
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lunduğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/262) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız burada. 
Millî Eğitim Bakanı bulunmadıkları için gele
cek Birleşime bırakılmıştır. I 

ASIM EREN (Niğde) — Dahilî Nizamname
ye ademiriayet sebebiyle söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Gündemden evvel konuşmanız 

icabederdi, binaenaleyh usul mevzuubahsolamaz. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir husus 
kalmadığı için 18 . 4 . 1902 Çarşamba günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,30 

>m< 



Dönem : 1 A l 
Toplantı: l M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : D I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1961 yılı Eylül - Kasım 
ayları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/6) 

Hesapları inceleme Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Hesaplan İnceleme Komisyonu 10.4.1962 
Esas'No.5/6 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 
2 542 172,72 Eylül 1961 başında bankada mevcut para 

4- 10 895 110,89 Eylül, Ekim, Kasım 1961 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

13 437 283,61 Toplanı 
10 185 248,05 Eylül, Ekim ,Kasım 1961 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

V 

3 252 035,56 Aralık 1961 'başında bankada mevcut para 

B. M. Meclisi Muhasebesinin Eylül, Ekim, Kasım 1961 aylarına ait hesapları incelendi : 
Eylül 1961 de Ziraat Bankasındaki mevcudu ile Eylül, Ekim, Kasım 1961 aylarında Hazine

den alınarak bankadaki hesaba yatırılan mebali^in ceman 13 437 283,61 lira bulunduğu ve aynı 
aylarda yapılan sarfiyatın 10 185 248,05 lira okluğu, mevcuttan sarf olunan miktar tenzil edil
dikten sonra Aralık 1961 tarihinde bankadaki kasa mevcudunun 3 252 035,56 liradan ibaret bulun
duğunun Muhasebedeki defatir ve evrakı sarfiye ile banka dekontlarının mutabakatından anlaşıl
dığı ve yapılan sarfiyatın kanun ve mevzuata uy gun olduğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Denetçi 
Konya Kayseri Rize Erzurum 

A. Gürkan M. Sağlam A. Jff. Güner T. Bilgin 

Amasya Ankara Ankara İstanbul 
M. K. Karan N. Berkkan F. N. Yild\r%m O. Eyüpoğlu 

Konya Malatya 
F. Sükan A. Ftrat 



Dönem : 1 
ToPiantı:i M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1961 yılı Haziran -
Ağustos ayları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 

( 5 / 5 ) 

Hesapları inceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu * 10.4.1962 

Esas No. 5/5 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

704 713,62 Haziran 1961 başında bankada mevcut para 
-+• 11 853 003,99 Haziran, Temmuz, Ağustos 1961 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

12 557 717,61 Toplam 
10 015 544,89 Haziran, Temmuz ve Ağustos 1961 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

l 

2 542 172,72 Eylül 1961 başında (bankada mevcut para 

B. M. Meclisi Muhasebesinin Haziran, Temmuz, Ağustos 1961 aylarına dit hesapları incelendi : 
Haziran 1961 de Ziraat Bankasındaki mevcudu ile Haziran, Temmuz, Ağustos 1961 aylarında 

Hazineden alınarak bankadaki hesaba yatırılan mebaliğin ceman 12 557 717,61 lira bulunduğu 
ve aynı aylarda yapılan sarfiyatın 10 015 544,89 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan miktar ten
zil edildikten sonra Eylül 1961 tarihinde bankadaki kasa mevcudunun 2 542 172,72 liradan iba
ret bulunduğunun Muhasebedeki defatir ve evrakı sarf iye ile banka dekontlarının mutabakatın
dan anlaşıldığı ve yapılan sarfiyatın kanun ve mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yükse'k Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Denetçi 
Konya Kayseri Rize Erzurum 

A. Gürhan M. Sağlam A. H. Güner T. Bilgin 

Amasya Ankara Ankara İstanbul 
M. K. Karan N. Berkkan F. N. Yıldırım O. Eyüpoğlu 

Konya Malatya 
F. Sükan A. Fırat 



Dfetm : 1 
Toplantı: 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayı* : 59 
Kocaeli Milletvekili Sahabettin Bilgisu ve iki arkada
şının, İşçi Sigortaları Kurumundan sigortalı işçilere 
uzun vâde ve az faizle borç para verilmesi hakkında 

Kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu (2/44) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îşçi Sigortaları Kurumundan sigortalı işçilere uzun vâde ve az faizle borç "para verilmesi hak
kındaki kanun teklifimiz esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 
19 Aralık 1961 

Kocaeli Milletvekili Zinguldak Milletvekili istanbul Milletvekili 
Sahabettin Bilgisu Mehmet Ali Pestilci Oğu» Oran 

GEREKÇE 

5434 sayılı Kanun ile Emekli Sandığı, memurlara uzun vâde ve iki maaşları nisbetinde az bir 
faiz ile borç para vermektedir. Emekli Sandığının memurlara tanıdığı bu hakkın îşçi Sigortaları Ku
rumu tarafından işçilere tanınmasının lüzumu aşikârdır. 

Mahdut bir ücret karşılığında çalışan ve bugünkü ağır hayat şartları altında binbir müşkülâtla 
geçinen işçilerimizin fevkalâde ihtiyaçlarının zuhuru halinde bu ihtiyaçlarını karşılıyacak hiçbir 
müessese yoktur. İşçi vatandaşların kazançlarından kesilen paralarla teşekkül etmiş bulunan bu 
Kurumun sigortalı işçilere borç para vermesi halinde işçiler fevkalâde ihtiyaçların zuhurunda ça
resizlik içerisinde kıvranmaktan kurtulacakları gibi Kurum da bu paralardan faiz almak sure
tiyle gelir sağlamış olacağı gibi ayrıca döner bir sermaye halinde işliyecek olan bu yardım şekli 
de Kuruma hiçbir külfet yüklemiyeeektir. 

KOÜAELl MİLLETVEKİLİ SAHABETTİN 
BÎLGlSU VE tKl ARKADAŞININ TEKLİFİ 

işçi Sigortaları Kurumundan sigortalı işçilere 
uzun vâde ve as faizle borç para verilmesi 

bftMk>ndft kftnun teklifi 

MADDE 1. —-İş Kanununun şümulüne giren 
iş yerlerindeki kıdemi 5 yılı geçmiş olan işçi
ler veya müstahdemler 120 günlük kazançlarına 
tekabül eden miktarda işçi Sigortalan Kuru
mundan ihtiyaçları sebebiyle borç para alabi

lirler. 

MADDE 2. — işçi Sigortalan Kurumu en 
çok 100 milyon liralık döner bir sermayeden, 
faiz haddi % 5 ten yukan olmamak üzere 
ve iki yıl içinde geri alınmak, işçi veya müs

tahdemlerden iki kefil gösterilmek şartiyle 
borç para verir. 

GEÇİCİ MADDE — Borcun ödenmek şekli, 
taksit, vâde ve faiz miktarlan bu kanunun 
kabulünden itibaren en geç üç ay içerisinde 
işçi Sigortaları Kurumu tarafından tanzim edi
lecek Kararname ile tesbit edilir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 



Çalışma Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyonu 9.4.1962 

Esas No. 2/44 
Karat No. 4 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan Kocaeli! Milletvekili Sahabettin Bilgisu ve iki arkadaşının 
İşçi Sigortaları Kurumuna tâbi işçilere uzun vâde az faizle borç para verilmesi hakkındaki ka
nun teklifi Hükümet temsilcileri de hazır olduğu hakle tetkik ve müzakere edildi. 

Emekli Sandığı memurlara iki maaş nisb^tinde az faizle porç para vermekte olduğu gerekçe
de ileri sürülmekte ise de, Çalışma Meclisinin 4 numaralı komisyonunun raporunun netice kıs
mında da belirtildiği gübi bu ikrizatın sosyal sigortanın mahiyet, ve icapları ile bağdaşamayaca
ğı gibi sigorta fonlarının işletilmesi prensiplerine aykırı olacağı ve saniyen bu ikrazatm îşçi Si
gortalan Kutrumu idare kadroları ile yönetim; masraflarını artıracağı, aktüaryel nema bakımın
dan faiz haddinin yüksek tutulması gerekeceği cihetle sigortalılar için faideden ziyade külfet 
tevlidedeceği ayrıca memleketimizdeki işçiliğin devamlılık arz etmemesi, sigortalıların bir, yıl 
zarfında daihi müteaddit iş yerleri değiştirmekte olmaları sebebi ile borçlarının takip ve tahsilin
de büyük müşkülâtla karşılaşılacağı ve diğer taraftan işçi Sigortaları Kurumunun böyle bir ik
raz fonu tesis etmesinin Kurumun umumi finansman politikası, imkânları ve yatırımları itibariy
le de elverişli olmıyacağı mülâhazası ile kanun teklifinin reddine komisyonumuzca karar verildi. 

Çalışma Komisyonu Başkanı Y. 
Sözcü 

İstanbul 
0. Oran 

Eskişehir 
8. öztürk 

z tjyuıueK. üzere ı UKspa 

Kâtip 
Eskişehir 

E. 0. Sakarya 

Giresun 
A. Köymen 

i. oaşüamıga a 

Adana 
/. Tekin 

unıuur. 

Denizli 
/. Ertan 

Zonguldak 
Y. Z Yücebilgin 

mmm 

M. Meclisi (S. Sayısı: 59) 



Dönem : 1 E T 
Toplantı: ı MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : Uf 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 3005 sayılı Meşhut 
Suçlar Kanununun 14 ncü maddesinin yürürlükten kal* 

dırılmasına mütaallik kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/81) 

11 . 1 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 14 neü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına mütaallik 
kanun tasarısı ile gerekçesi sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını rica ederim. 
Mardin Milletvekili 

Talât Oğm 

3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 14 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına mütaallik kanun 
tasarısının 

° ' GEEEKÇESt 

1. 3005 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi (bu kanuna göre verilecek tevkif kararlarına itiraz) edi
lemez hükmünü muhtevi bulunmaktadır. 

2. 14 ncü maddedeki tevkif kararından maksat, maddedeki (bu k'anuna göre) tâbirine tesadüf 
eden (bu ismi) işaretinin delâlet ettiği mâna itibariyle, aynı kanunun 6 ncı ve 13 ncü maddelerinde 
«özü geçen tevkif kararlarıdır. 

3. Mezkûr kanunun 6 ncı ve 13 ncü maddeleri 5699 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırıldığına 
göre, 14 ncü maddenin tatbik kabiliyetinin kalmadığı zımnen ilga olunduğu, mantıkan aşikâr bulun
duğundan tatbikatta çelişikliğe sebebiyet veren mezkûr 14 ncü maddenin sarahaten yürürlükten kal
dırılması artık bir zaruret halini almış bulunmaktadır. 

4. 3005 sayılı Kanunun şümulüne giren bir hâdisede maznun bu kanuna göre değil, ancak umumi 
hükümleri muhtevi Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre tevkif olunabilir. Bu suretle verilen 
tevkif kararlarının umumi esaslar dairesinde itirazının kabil olması muvacehesinde, yürürlükten kal
dırılması istenilen 14 ncü maddenin tatbik kabiliyeti kalmamıştır. 

6. Maddenin sarahaten ilga edilmemesi, tatbikatta yanlış muamelelerin yapılmasına ve maznun
ların telâfisi gayrikabil maddi ve mânevi zararlara mâruz kalmalarına sebebiyet verdiği, ayrıca hatah 
kararların ittihazına gidildiği tatbikatta görülen hâdiselerdendir. 
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Uillei Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No: 2/81 
Karar No: 8 

Adalet Komisyonu raporu 

4 . 4 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 14 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair Mar
din Milletvekili Talât Oğuz tarafından yapılan kanun teklifi, komisyonumuza havale edilmiş olmakla, 
Adalet Bakanlığı temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

8.6.1936 tarih ve 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununun, Cumhuriyet Müd
deiumumisine tevkif salâhiyeti veren 6 neı maddesi ile bir ay ve daha ziyade hürriyeti bağlayıcı bir 
ceza ile mahkûm edilen suçlu, hakkında mevkuf değilse mahkemenin tevkif kararı vermeye mecbur ol
duğuna, ancak kefaletle tahliye kararı ittihaz olunabileceğine dair 13 ncü maddesi 15 .1.1951 tarih ve 
5699 sayılı Kanunla kaldırılmış olmasına rağmen mezkûr kanunun tevkif kararına itiraz edilemiyece-
ğine mütaallik 14 ncü madde hükmü şeklen mer'i bulunmaktadır. 

Kanun teklifinin gerekçesinde de izah olunduğu veçhile esasen tatbik kabiliyeti bulunmıyan bu 
maddenin; tatbikatta iltibaslara meydan vermemesi bakımından ve ceza hukukunun tevkif kararların* 
itiraz edilebileceğine dair umumi prensibine ve kişi hak ve hürriyetlerine taallûku itibariyle de Ana
yasamızın temel esaslarına aykırı bulunduğundan yürürlükten kaldırılması teklifi ittifakla aynen ka
bul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına sunulur. 

Başkan 
îstanbul 

tsmail Hakkı Tekinel 

Üye 
îçel 

Mazhar Ankan 
İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Denizli 

Hüdai Oral 

Üye 
îstanbul 

. Sabri Vardarh 

Üye 
Aydın 

Orhan Apaydın 
İmzada bulunamadı 

Üye 
izmir 

Mustafa Uyar 

Üye 
Uşak 

Ali Rıza Akbıyikoğlu 

Üye 
Erzincan 

Sadık Perinçek 

Üye 
Mardin 

Talât Oğuz 

MABDÎN MİLLETVEKİLİ TALÂT OĞUZ'UN 
TEKLİFİ 

3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 14 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına mütaal

lik kanun teklifi 

1. — 3005 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

3. — Bu kanunun hükümlerini Adliye Ve
kili yürütür. 

t>m< 
M. Meclisi ( S. Sayısı : 57 ) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1961 yılı Aralık ve 
1962 yılı Ocak - Şubat ayları hesabı hakkında Hesapları inceleme 

Komisyonu raporu ( 5 / 7 ) 

Hesapları inceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu 10.4 1962 

Esas No. 5/7 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

3 252 035,56 Aralık 1961 başında bankada mevcut para 
-f- 19 429 556,98 Aralık 1961, Ocak, Şubat 1982 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

22 681 592,54 Toplam 
-18 284 266,13 Aralık 1961, Ocak, Şubat 1962 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

4 397 326,41 1 Mart 1962 (başında bankada mevcut para 

B. M. Meclisi Muhasebesinin Aralık 1961, Ocak, Şulba't 1962 aylarına ait hesaplan incelendi : 
Aralık 1961 de Ziraat Bankasındaki mevcudu ile Aralık 1961, Ocak, Şubat 1962 aylarında Ha

zineden alınarak bankadaki hesaba yatırılan mebaliğin ceman 22 681 592,54 lira bulunduğu ve 
aynı aylarda yapılan sarfiyatın 18 284 266,13 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan miktar tenzil 
edildikten sonra 1 Mart 1962 tarihinde bankadaki kasa mevcudunun 4 397 326,41 liradan ibaret 
bulunduğunun Muhasebedeki defatir ve evrakı sarfiye ile banka dekontlarının mutabakatından 
anlaşıldığı ve yapılan sarfiyatın kanun ve mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Denetçi 
Konya Kayseri Rize Erzurum 

A. Gürhan M. Sağlam A. H. Güner T, Bilgin 

Amasya Ankara Ankara İstanbul 
M. K. Karan N.Berkkan F. N. Ttldtnm O. Eyüpoğlu 

Konya Malatya 
F. Sükan A. Fırat 




