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1. — GEÇEN TTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin 

değiştirilmesi hakkındaki Kanun, kabul olundu. 
Hakkâri Milletvekili Selim Seven'in seçim 

tutanağı, Tutanakları İnceleme Komisyonuna 
verildi. 

Başkanlık Divanında açık bulunan bir kâ
tiplik için oylar toplandı. Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Başkanlık Divanı Kâtipliğine Kayseri Mil

letvekili İbrahim Kirazoğlu'nun seçildiği bildi
rildi. 

Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, İstan
bul Teknik Okul Pansiyon Âmiri Muzaffer Ka-
yahbay'm ölümü hakkında Zafer Gazetesinde 
yayınlanan yazıya dair olan sözlü soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/16) 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm, 
1950 yılında Sümerbank Genel Müdürlüğünce 
C. H. Partisine yapılan bağış miktarı ile me
murlara verilen primin indirilmesi sebeple
rine dair olan sözlü soru önergesi, İşletmeler 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/17) 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm, 4785 
sayılı Orman Kanununun uygulanma sonucu 
ile İsviçre'den alman traktörler hakkındaki 
sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönde-

Tezkere 
1. — Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın 

seçim tutanağı hakkında Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığı tezkeresi (3/62) (Tutanakları İnce
leme Komisyonuna); 

önergeler 
2. — Erzurum Milletvekili Fehmi Çoban-

oğlu ve Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şünsel'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 99 neu maddesinin yorumlanmasına 
dair önergesi (4/47) (Maliye ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

3. — İçel Milletvekili Şahap Tol'un, Dilekçe 
Komisyonunun 14 . VI . 1950 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 11 sayılı Kararın Kamutayda 

Niyazi Koral'a ait Dilekçe Komisyonu rapo
ru okundu, üzerinde bir müddet görüşüldükten 
sonra dosyanın Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonuna verilmesi kabul olundu. 

19 . VI . 1950 Pazartesi günü saat 15 t« 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
İstanbul Milletvekili Manisa Milletvekili 

F. H. D emir elli M. Kurbanoğlu 

Kâtip 
Bursa Milletvekili 

R. Âybar 

rilnıLştir. (6/18) 
Erzurum Milletvekili Dr. Enver Karan'in, 

İstanbul şehrinin susuzluğunu gidermek için 
ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair olan 
sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/19) 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali ihsan Sâ-
bis'in Bingöl'de bulunan askerî birlikler 
hakkındaki sözlü soru önergesi, Millî Savunma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/20) 

Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'-
nin, kaplıca ile kuru fasulye ihracının serbest 
bıraküuası için ne düşünüldüğüne dair olan söz
lü soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/21) 

görüşülmesine dair önergesi (4/48) (Dilekçe Ko
misyonuna) ; 

Raporlar 
4. — Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin se

çim tutanağı hakkında Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İnceleme Ko
misyonu raporu (3/32) (Gündeme); 

5. — idareci Üyeler Kurulunun, Nakil Vası
taları hakkındaki 3827 sayılı Kanuna.bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna ek 4832 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair 
Kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/3) 
(Gündeme); 

6. — istanbul Milletvekilliğine seçilen An-
dre Vahrambayar'm seçim tutanağı hakkında 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

— 198 — 
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Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu (5/3) I 
(Gündeme); 

7. — Kastamonu Milletvekili Fahri Keçeci-
oğlu'nun seçim tutanağı hakkında Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İn
celeme Komisyonu raporu (3/26) (Gündeme); 

8. — Kırklareli Milletvekillerinin seçim tuta^ 
nakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyo
nu raporu (5/2) (Gündeme); 

9. — Malatya Milletvekilliklerine seçilen Hü
seyin Doğan, Abdülkadir özbay ve Şefik Tu- | 

BAŞKAN — Muş Milletvekili Hamdi Dayı 
buradalar mı?. (Burada sesleri) 

4. — SORULAR 

İ. —- Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, 
Ordu halkının ihtiyacı için tarım kooperatifi 
emrinde bulunan mısırın uzun kredi ile muhtaç 
vatandaşlara dağıtılmasına dair sorusuna Eko
nomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe'-
nin sözlü cevabı (6/1) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabri Erduman'-
m, Erzurum halkının buğday ihtiyacı için Ofis
ten ödünç buğday verilmesi hakkında ne düşü
nüldüğüne dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı Zühtü Hilmi Velibeşe'nin sözlü cevabı (6/7) 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Feyzi Boz-
tepe ile, Erzurum Milletvekili Sabri Erduman'-
m sorularına, Bakan, ikisine birden cevap ve- I 
receklerdir. j 

Bunun için bu her iki suali okutuyorum : j 
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gay'ın seçim tutanakları hakkında Yüksek Se
çim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları 
inceleme Komisyonu raporu (3/33) (Gündeme); 

10. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın, 
III numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunun 
15 . III . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 2122 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair önergesi ve III numaralı Geçici Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/27) (Gündeme); 

11. — Van Milletvekillerinin seçim tutanak
ları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu (5/4) (Gündeme). 

O halde yemin etmek üzere lütfen gelsinler. 
(Muş Milletvekili Hamdi Dayı andiçti). 

VE CEVAPLAR 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Muhte-

rem arkadaşlar, soru müessesesi başlı başına bir 
dâvadır. Bu soruların birleştirilerek cevap ve
rilmesi doğru değildir. İçtüzük hükmünce an
cak şu şekilde olabilir, Bakan birinci suale ce
vap verir. Milletvekili konuşur, bu bittikten 
sonra ikinci soru müessesesi açılır. Bakan ona 
der ki, ben evvelce bu sorunun cevabını ver
miştim. Arkadaşımı tatmin etmişsem ne âlâ eğer 
tatmin edilmemişse ona cevap arzedeyim der ve 
bu suretle soru müessesesi tekemmül etmiş olur. 
Yoksa bunların bir arada olması İçtüzüğe aykı
rıdır. 

BAŞKAN — Konular aynı olduğu için aynı 
şekilde muamele yapacağız.. 

BÎRİNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — BaşkanvekÜi Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) 
KATİPLER : Nazlı Tılâbar (İstanbul), Füruzan Tekil (İstanbul) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorunr. 

3. — ANDİÇME 
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Arkadaşlar tatmin edilmezlerse teker teker J 

soruları okutacağım Bakan da ayrı ayrı cevap 
verecektir. 

Birinci soruyu okutuyorum. 

Başkanlık Yüksek Makamına 
Memleketin halen içinde bulunduğu iktisadi 

sefaletin en ağır yükünü diğer bölgelere naza
ran Karadeniz ve bu arada Ordu halkı çekmek
tedir. Bilhassa şu mevsimde ciddî bir açlık teh
likesine mâruz bulunmaktayız. Bu acı hakikati 
yıllardan beri yapmakta olduğumuz devamlı ve 
ısrarlı neşriyata rağmen sabık iktidara bir türlü 
anlatamamıştık. 

Karadeniz bölgesinin ezeli derdi olan, bu ta- I 
hammülfersa ıstıraba esaslı bir çare bulunması 
hususundaki tetkik ve mütalâalarımızı bilâhara 
ayrıca arzedeceğimizden, şimdilik; aşağıda izah 
edilen noktalara Hükümet, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı tarafından mevzuun ehemmiyet ve müs
taceliyeti bakımından gerekli tedbirler alındık
tan sonra sözlü olarak en kısa zamanda cevap 
verilmesini ve bu suretle Karadeniz ve Ordu hal
kına vakit geçmeden yardım olunmasını saygı
larımla rica ederim. 

İ. Karadeniz'in diğer bölgeleri gibi Ordu 
halkı da yegâne gıdası olan mısır ekmeğini temin
de güçlük* çekmekte ve dolayısiyle açlık ve gıda
sızlıkta veremli adedi mütemadiyen artmaktadır. 
Tüccarın elinde bol miktarda mısır vardır. Hattâ 
pazarlar mısırdan dolup taşmaktadır. Fakat hal
kın bunu temine kifayet edecek peşin parası ol- | 
mayınca bu bolluğun müspet sahada hiçbir fay
da sağlıyamıyacağı aşikârdır. Bu sebeple köylü
nün sefaleti yürekler acısı bir hale gelmektedir. 

2. Halen Toprak Mahsulleri Ofisine ait olup 
29 No. Ordu Fındık Tarım Kooperatifinin em
rinde tanzim satışından artan 660 ton kadar mısır 
vardır ki, yanımda numunesi bulunan; bu mı
sır kooperatifin tedbirlerine rağmen rutubetten I 
filizlenmiş ve çürümeye yüz tutmuştur. Halkın 
sağlığına zarar verecek bir vaziyette olmadığı ya
pılacak muayene neticesinde tesbit edilirse mev
cut stok mısırın Ziraat Bankasınca açılacak uzun 
vadeli kredi ile muhtaç vatandaşlara acele dağı
tılması mümkündür ki, bu suretle hem hayırlı 
ve yerinde bir âmme hizmeti sağlanmış olur. Hem 
de çürüyerek mahvolmak tehlikesine mâruz bu
lunan millî servetin heder edilmesine mâni olun- j 

.1960 Ö : 1 
muş olur kanaatindeyiz. Saygılarımla. 

Ordu Milletvekili 
Feyzi Boztepe 

BAŞKAN — Diğer soruyu da okutuyorum. 
ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Mâru

zâtta bulunmuştum. 
BAŞKAN — Konular aynı olunca Bakanın 

ikisine birden cevap vermesine tüzük hükümleri 
müsaitti?. 

5 . VI . 1950 
B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Erzurum'un şehir ve ilce köylerin bütün hal
kı aç ve yiyeceksiz ve perişan bir durumdadır. 
Halkımız elindeki hayvanlarını dahi satarak to
hum ve bugüne kadar zahiresini temin etmiş 
olmakla artık bundan sonra satacak ancak saba
nına koştuğa öküzü olduğunu arzedersem bir ha
kikattir. 

Ofis ambarlarında mevcut buğdaydan Er
zurum halkı ihtiyacı bulunan miktarın Ödünç 
olarak verilmesi ve bu mağduriyetin bir an evvel 
telâfisi için ilgili bakanlık ne gibi bir tedbir ve 
karar almış olduğunu Öğrenmek isteğinde bulu
nuyorum. Bu da halkımızın menfaati iktizasın
dan olduğunu saygılarımızla arzederim. 

Erzurum Milletvekili 
Sabri Erduman 

EKONOMİ VE TİOARET BAKANİ ZÜHTÜ 
HİLMİ VELÎBEŞE (İzmir) — Sayın arkadaş^ 
] arımı; 

Memleketin çok mühim ibir meselesinden 
ba'h'setmiye imkân verdikleri'için Sayın Boztepe 
ve Erduman arkadaşlarıma teşekkür etmekle 
söze başlıyacağım. 

Sayın arkadaşlarım; 
Karadeniz ve Doğu vilâyetleri, muhtelif se

beplerle, Öteden (beri yurdumuzun en ağır ha
yat şartları içinde bulundukları malûmunuz
dur. Bu muhtelif seîbeplerin başında bu vilâ
yetlerin 'kalkınması tedbirlerinin ihmal edilmiş 
lolması gelmektedir. Denilebilir ki, şimdiye ka
dar, Karadeniz'den ve Doğudan gelen feryat
lara kulaklar tikanmış, aç bir çocuğa bir da^mla 
süt vererek susturmak kalbilinden çok tâli ted
birlerle iktifa olunmuştur. Halbuki esaslı etüd-
ler yapılarak devamlı bir politika ile bu vilâ
yetlerin ıstırabına şimdiye kadar çjoktan niha
yet verilebilirdi. 

— 200 — 
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feir misal olmak üzere ârzedeyim : I 
Karadeniz sahillerinde gezenler buraların 

yoldan ne kadar mahrum olduğunu iyi bilirler. 
Bil, vilâyetlerin birbirlerine ve büyük merkez
lere bağlıyan yollar yapılmış olsaydı, bir taraf
tan bu yollar bizzat o vilâyetler halkına yaptı
rılmak suretiyle milyonlarca liralık bir meblâğ 
ora halkının eline geçer, diğer taraftan mem
leketin her tarafında bolluk olurken bu vilâyet
ler açlık tehlikesine mâruz kalmazlardı. Size 
cesametle iddia edebilirim ki, Karadenizli vatan
daşları ezelî gurbetçiliğe götüren tek sebep 
şimdiye kadar iddia edildiği gibi toprak dar
lığı değil, doğrudan doğruya topraktan hakiki 
verimi elde edecek tedbirin alınmamış olması
dır. 

Evet toprak azdır, fakat hiç kimse toprak
tan tam randıman aldığını iddia edemez. Or
manlar, madenler işletilmemiştir. Birçok küçük 
sanat çeşitlerinin öğretilip in'kişaf ettirilmesi 
mümkün iken bu yolda gayretler sorfolunma-
mıştır. 

Hükümetimiz bunun içindir ki, açlık ismi 
umumisi altında bütün bu noksanlara karşı Ka
radeniz ve Doğu illerimizde mustarip olan va
tandaşlarımız için ciddî ve esaslı tedbirler al
mak kararındadır. Bu tedbirler zamanında pey
derpey tatbik mevkiine konulmakla beraber 
âcil ihtiyaçların giderilmesi için de lâzKmgelen 
acele yardımlar yapılacaktır. 

Burada yine eski idarenin kusurlu bir nok
tasına daha işaret etmek istiyorum. Karadeniz 
vilâyetlerinin iktisadi şartlarındaki ağırlık her 
zaman için siyasi münakaşa sebebi olarak ele 
alınmak istenmiştir. Bunun içindir ki, hakikat-
ta açlık olmıyan yerlerde varmış gibi tezahür
ler sık sık şaşırtıcı heyecanlara sevketmiştir. 
Biz tedbirlerimizi alırken kendimizi bundan 
büsbütün başka bir zihniyetle teçhiz etmiş bu
lunuyoruz. Yani nerede hakiki ıstırap varsa 
oraya koşacağız. 

Karadeniz halkının iş hacmini daraltan çe- i 
şitli sebeplerden birisi de demiryolu politikası 
ile deniz nakliyatı politikası arasında biribirini 
tamamlayıcı prensiplerin bulunmayışıdır. Bir ı 
yandan Doğu ve Orta Anadolu, İstanbul gibi 
merkezlere demiryolu ile bağlanırken diğer ta
raftan Karadeniz limanlarına (bağlanmamak ve 
deniz nakliyatı sürat, intizam ve vesait itiba- , 
riyle geri halde bırakılmak suretiyle hakikatte i 
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Doğu ve Orta Anadolu mahsulünün Karadeniz 
limanlarından ihracı imkânları daraltılmıştır. 
Bunun neticesinde Karadeniz vilâyetlerinde, iş 
hacmi hayli nispette küçülmüştür. 

Eski idarenin nüfus kesafetini, hakiki ihti
yaçları göz önünde tutmadan yapmış bulundu
ğu plânların zararlı neticelerinden biri de işte 
bu suretle Karadeniz vilâyetlerinin bugünkü ik^ 
tisadi şartlarını doğurmuştur. Bu izahatımızdan 
sonra arkadaşlarımızın istediklerine cevap ve
reyim. 

Bu vilâyetlere iş hacmini artıracak eşas'ı ve 
devamlı tedibr cümlelerinden olarak derhal yol-

1 ların yapılmasına başlıyoruz. Bu hususta Bayın
dırlık Bakanlığı faaliyete geçmiştir. Bundan 
başka pfis depolarından satılacak mısırın fiya
tına 24 kuruştan 20 kuruşa indirdik. Daha da 
indirmenin m{irakün olup olmadığı hususunda 

| t e t ik le rde bulunuyoruz. 
Aynca ıztırar ve ihtiyaç halinde bulunduğu 

sabit olacaklara mahsullerini idrak edip ödiye-
bilecekleri mevsimde tesviye edilecek şekilde 

I borçlanmaları kaydiyle mısır tevzii için emir 
i verilmek üzere formaliteler ikmal edilmektedir. 
i Aynı esas dairesinde Erzurum için de talimat 

verilecektir. 
Binaenaleyh bu izahatımla arkadaşlarımı 

tatmin etmiş olduğuma kanaat ederek sözümü 
kesiyorum. 

BAŞKAN — Feyzi Boztepe. 
FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım; Saym Bakanm izah ettikleri veç
hile devri Saltanatta,, devri Cumhuriyette; Ka-

I radeniz kulak ardı edilmiştir. Bu bölgeler; ne 
devri Saltanatta, ne de devri Cumhuriette en 

I küçüoük bir hizmet görmemiştir ve hu bölgeler 
ve bu bölge halkı hâlâ ıstırabın kucağında yar
dım beklemekte ve bu ümit ile Büyük Meclisin 
müzaheretini istemektedir. 

Arkadaşlar devri saltanatta Yavuz'un vali-
I desi öülbahar Nihal Sultan'm Sultan Hatuniye 

Camii gibi bir eser bifakmaştır. Cumhuriyet 
devrinde ise bir şey yoktur. Bakana teşekkür 

j etmek lâzımdır, fakat Bakan vazifesini yapmış
tır. Emin -olunuz ki vazifesini de tam yapmadığı 
için beni ve hepimizi tatmin etmemiştir. 

Arkadaşlar, Bakan umumi dâvayı kavramış
tır. Evet Karadeniz kıyılarının derdi mühimdir. 

| Bilhassa yol ve sağlık meselesi çok mühimdir. 

— aoı — 
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Fakat biz o konulara ayrıca sorumuzda da te- 1 
barüz ettirdiğimiz veçhile cevap vereceğimizi 
kaydetmiştik. 

Arkadaşlar, bugün acele olan iş orada aç ve 
biilâç olan halka sürati mümküne ile yardım 
etmektir. Bu olmamıştır; ve bugün acele tel al
dım bir saat evvel aldım. Bakınız ne diyor: 

Evet Bakan alâkadar olmuştur. Hakikatte 
iktidarı daha dün devir almış olduğumuz için 
Bakanlar ve hepimiz ne kadar ağır yük altın
da bulunduğumuz göz önüne alınırsa eskiden 
milletvekilliği derebeylikti, bugün çiledir. Fa
kat şerefli bir hizmettir. (Soldan bravo sesleri) 

Arkadaşlar, milletvekilliği çok güçlesmiştir, 
bakanlık on kere güçleşmiştir. Nitekim bakan 
arkadaşlarla görüşmeye gittiğimiz zaman sıkılı
yoruz, nöbet alamıyoruz. Bütün vatandaşlar çe
şitli dertlerle bakanlıkların kapısında bekle
mekte, bize telgraf çekmekte, telefon etmekte, 
mektup yazmaktadır. Bu vaziyette biz işi gücü 
bıraktık onları takıp ile meşgulüz, çünkü işimiz 
budur. 

Rica ediyorum, Tevfik İleri gibi bakan arka
daşlar teşkilâtlarına tamim yapsınlar ve vatan
daşların işi günü gününe yapılsın, biz de baş
ka işlerle uğraşalım. 

Bakınız gelen telgrafta ne diyorlar arkadaş
lar : 

«Ofis mısırının kilosunu 20 kuruşa indirmek 
için emir geldi, eksik olmasın bakan cidden ça
lışmış ve 20 kuruşa indirilmesini temin etmiş, 
fakat piyasada 19 - 20 kuruş, hem de altın gibi 
sapsarı, çürüğü olmıyaıı mısır vardır. Dâva mı
sır fiyatlarının düşürülmesi değil parasız olan 
halka uzun vadeli kredi ile mısır teminidir, 
mısır tevziidir. Aksi halde satılamıyacaktır, çü-
rümektedir. Kooperatif Asbaşkanı Dursun Uz
man. Ayrıca yine Trabzon mebuslarından Mah
mut Goloğlu'na gelen telgrafta diyor k i : ilimiz 
dâhilinde alâkalı müesseselerce mısır tevzii se
çimleri takiben durdurulmuştur. Bu da bir ya
radır. Bu mısır tevziatı niye durdurulmuştur? 
Mısır seçim için mi dağıtılmıştır. Halen elde 
mevcut mısırlar depolarda bozulmaları muhte
mel olduğundan ve köylü de büyük bir ihtiyaç 
karşısında bulunduğundan Feyzi Boztepe'nin 
teklifinin İlimize teşmilinin bir an evvel intacı 
hususunun bildirilmesini gayretinizden rica 
ediyorum diyorlar. I 
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Arkadaşlar, Sinob, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Rize, Çoruh, Erzurum gibi yerler de aşağı yuka
rı ayni şekilde muztariptir. Ben demiştim ki 
Ordu merkezinde, merkez kazasında 660 ton mı
sır, Ofis mısırı çürümektedir. Kazalarımızda 260 
ton şurada, 150 ton burada mevcuttur. 

Arkadaşlarım numunesini getirdim. Filizlen
miştir. Ben seçildikten sonra gelirken bunu ba
na verdiler. Bir aydan beri hâlâ o mısırı muha
faza ediyorum. Hayvanların bile yiyemiyeceği 
şekilde çürütmüşlerdir. Merak eden arkadaşlar 
buraya buyurup baksınlar. 

Arkadaşlar, bu hayvanlara bile verilirse on
ların sıhhatini bozacak durumdadır. Bunun için 
hayvanlara vermeye bile korkulmaktadır, işte 
bu mısırı Karadeniz köylüsüne kendi parası ile, 
ucuz fiyatla, uzun vadeli kredi ile vermek çok-
mu güçtür? 

Arkadaşlar, bir yandan Karadeniz kıyılarını 
tahrip eden hâdisede % 30 - 40 veremli veya ve
remli adayı olan vatandaşları muztarip bırak-
m ak hele milletimizin kazandığı şu büyük, şe
refli zaferden sonra cayi kabul olur mu? 

Arkadaşlar, hâdise çok mühimdir, çok cid
dîdir. Heyeti umumiyenizden, Yüksek Meclisi
nizden ve sayın Bakandan rica ediyorum. 

Şu anda ne yapmak lâzımdır? Milletvekille
rinin maaşlarından mı kesmek lâzımdır? En 
fazla seçimclerde yıpranan ve borçlu olan bir 
arkadaşınızım, beş yüz lira vermeye hazırım, 
Karadeniz halkına mutlaka bir yardımda bu
lunmak lâzımdır. Vaziyetleri çok fecidir. 

Arkadaşlar, ben hekimleri ve hâkimleri çok 
severim. Bunlar cemiyetin iki büyük varlığı
dır. "Doktorlar bilirler; beni çokları da tanır
lar. Dostlarımın en çoğu da hâkimdir, hekimdir. 
Karadeniz'in ıstırabı ciddîdir. Hastalık, verem 
veya vereme istidadı olanlar çoğalmıştır. Gün
de en aşağı beş tel alıyorum, üçü muhakkak bir 
veremlinin ne olur belki kurtulurum beni sıra
sız bir yere yatırın mealindedir. Vicdanım sız
lıyor. Bu milletin çocuğu ve vekili olarak 
bunu yapamazsak, ıstırabını dindirmezsek bizim 
yapacağımız iş hangisidir? En evvel yapacağı
mız iş sağlık işidir ve muhabbet, sadakat mide
den gelir. Midesi boş olan insanlardan hayır 
beklenmez, hizmet beklenmez. Bir defa sıhhat 
bozulursa ahlâk da bozulur, iş çok mühimdir. 
Buna lâyik olduğu ehemmiyet maatteessüf ve
rilmemiştir. Gerçi Bakanlar çok meşgullerdir 
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bugün Bakanlarımız ancak 8 - 10 günden beri 
işe başlamışlardır, çok daha mühim dertlerle 
dâvalarla meşgullerdir, mazurdurlar. Tariz as
la yapmıyorum. Muvaffak olacağız ve eskiyi 
unutturacağız. 

Arkadaşlarını, bu bir taktik değildir bir 
hakikattir. Ordu'nun Göl Köy denilen bir il
çesi vardır, dağm tepesindedir. Orada köylü
nün kız çocukları dağlardan ot toplayıp ekmek
siz çorba yaparak tarlada çalışan anasına baba
sına yemek, yemek yapmak için çalışırlar. Bir 
gün yine ot toplamışlar çorba yapmışlar, zehirli 
bulunan bu otlardan 12 aile zehirlenmiştir. Bu 
ne demektir, bilir misiniz? Ordu halkı açtır, 
Ordu halkı mustariptir. Yalnız Ordu mu? Si-
nob da böyledir, Giresun'un hali de bizden acık
lıdır. Nihayet buraya gidecek 1 - 1,5 milyon 
liradır. Bu, Karadeniz kıyılarını kalkındırmak 
İçin birçok düşüncelerimiz vardır, yepyeni bir 
düşünce ile Meclise gelmiş bulunuyoruz. Elbette 
ki 500 e yakın muhterem heyetiniz içerisinde 
ne ceyherler mevcuttur. Bu memleketin kal
kınması için neler düşünmezler. Gece ve gün
düz uyku uyumayacağız, bu Karadeniz mmta-
kasmın kalkınmasını temin edeceğiz. Bu hepi
mizin müşterek davasıdır. Bu hepimizin vazi
fesidir, bunların bu ıstırap ve sefaletten kurta
ralım. Aynı zamanda mahvolmak üzere bulu
nan millî serveti de kurtaralım. Bilirsiniz bu 
işlerin evveliyatı vardır. Arkadaşlar ben bu 
işler için neler yapmadım, eski zihniyetten, 
eski Hükümetten dayak mı yemedim, şeref ve 
haysiyetimle mi oynanmadı. Beni dövmediler 
mi? Her şey yapıldı, fakat bizim bir gayemiz 
vardı. O gayeye ne pahasına olursa olsun ulaş
mak lâzımdı. Şimdi ulaşmış bulunuyoruz, iyiye, 
ileriye ve doğruya gidiyoruz. îşte bu şekilde 
ileriye ve doğruya doğru gidilebilir. 

Arkadaşlar, israfı, suiistimali önlediğimiz 
gün bunların hepsi olacak ve düzelecektir. 

Arkadaşlar, Bakandan tekrar istirham edi
yorum; Karadeniz halkına çok acele mümkün
se yıldırımla yardım için teşeb'büse geçsinler, 
hürmet ederim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sabri Erduman. 
SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Sayın ar

kadaşlar, Ekonomi ve Ticaret Bakanının vermiş 
olduğu izahat beni şahsan tatmin etmedi. Sayın 
Bakan yollardan bahsettiler. Evet yollardan 
bahsetmesi lâzımdır. Fakat bugün bendenizin 
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vermiş olduğu takrir yolların eksikliklerinden, 
yapılmadığından bahsetmek değildir. Benim 
şahsi dâvam; bugün halihazırda dört yuz bin 
nüfustan ibaret bulunan eski ve tarihî bir ma
ziye sahip Şark Kalesi Erzurum açtır. Bendeniz, 
bu açlığın 24 saat içinde önlenmesini istiyor
dum. Erzurum açtır derken ben karşınızda ter
liyorum, sıkılıyorum. Sebebine gelince bu sıkıl
ganlığı fcana veren bir parça geçmişin ihmali
dir. Erzurum yalnız bir ziraat memleketi değil, 
aynı zamanda büyük bir ticaret merkezidir. Sa
yın arkadaşlar, sabık hükümetin Ticaret Baka
nı Vedat Dicleli 'nin büyük bir hatasının neti
cesi olarak Erzurum bugün aç kalmıştır. Yoksa 
Erzurum aç kalmazdı, açlığı katiyen ka<bul et
mezdi. 1949 da Vedat Dicleli, ihracat var diye 
bir propaganda çıkardı. Bu belki o zaman ka
nun mevzuu haline gelmişti, fakat tatbikat sa
hasında bunu biz göremedik, maalesef. 

Memlekette koyunculuk, sığırcılık yükseldi 
fakat 1947, 1948 ve hattâ 1949 yılında Erzurum 
ve diğer Şark bölgesi vilâyetlerinde Allahın 
hikmeti, büyük bir kuraklık yüzünden mahsul 
alamadık. Mahsulün olmayışı, çavdar, buğday, 
arpa darlığına girdiğimiz gibi hayvanlarımızin 
yiyecekleri de kitlaştı. Elde mevcut hayvanları
mız için bu sebeple fazla masrafa girdik. En 
sonra da ticaretin en faal zamanında da harice 
ihracat durdurulmuştur diye bir emir çıkardı
lar. Fakat bu emirleri verirlerken işittiğime gö
re, hususiyetleri olan yakınları olan bâzı şahıs
lara 'hayvanlarını ihracata' arzetme imkânı ve
rilmiş. Her salhada gerek saltanat devrinde, 
gerek Cumhuriyet devrinde uzak kaldığımız 
lûtuflardan biri de ticaret sahasından uzak kal
mış olmamızdır. Hayvanlarımız satılmadı. 
İstanbul ve Ankara'ya şevkettik. Bununla be
raber arkadaşlar, İstanbul ve Ankara'daki va
tandaşlarımız da ucuz et yiyemediler. Bundan 
yalnız kasaplar ve toptancılar istifade ettiler. 

BAŞKAN — Lütfen mevzu dâhilinde kalı
nız. 

SABRI ERDUMAN (Devamla) — Koyun 
fazla fiyata satılmadığı için memlekette yok
sulluk meydana geldi. Onun için bugün Erzu
rum'da hayvanını satarak buğday alacak kud
rette halk yoktur ve zaten hayvanlarımızı ala
cak tüccar da hemen hemen kalmamıştır. Bu 
itibarla Sayın Bakandan istirhamım şudur : 
En öne alınacak tek mesele, bugün Demiryiol-

- 203 -



B : 10 19.6 
l an Erzurum'a kavuşmuştur, bu eski iktidar, I 
Hükümetinin' bir lûtfudıır, teşekkür ederiz, bu 
demiryollarının bulunduğu birçok bölgelerde-
yeni mahsul yetişmiştir. Bizim 45 günlük bir 
sıkıntımız kalmıştır. Bu müddetten sonra ken
di mahsulümüz yetişecek ve sıkıntımız kalmı-
yacaktır. Fakat bu 45 günlük için Adana'dan 
veya Erzurum Ofis ambarlarında mevcut olan 
buğdaydan 1000 ton kadar buğdaya ihtiyacımız 
vardır. Bu buğdayın derhal verilerek, idare 
âmirlerinin nezareti altında veya ilgili memur
larla birleşerek bu buğdayların bir an evvel da
ğıtılarak halkımızın bu ihtiyacının önlenmesini 
istiyorum, başka birşey istemiyorum. 

BAŞKAN — Tüzük hükümlerine göre üçün
cü soruya geçiyoruz. 

3. — Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcı-
oğlu'nun, tütüncülüğümüzün bugün arzettiği 
manzara ile Türk Tütün Ortaklığı hakkındaki 
Kanamın birinci maddesine mütaallik Hükümet 
görüşünün açıklanmasına dair Başbakanlıktan 
olan sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı Nuri 
Özsan'ın sözlü cevabı (2/6) 

• BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
1. Türkiye umumi ihracatının % 35 ini ve 

bu itibarla da Millî Ekonomimizin temelini teş- I 
kil eden tütüncülüğümüzün bugün arzettiği 
manzara mühim bir dâva olarak ele alınması | 
icabeden bir keyfiyettir. j 

2. Sabık iktidar tarafından hiçbir suretle 
ferdî tasarruf haklarına dayanmadan ve tütün | 
ekicilerinin muvafakatleri istihsal olunmadan 
5628 sayılı bir Kanunla teşkiline karar verilen 
Türk Tütün Ortaklığı ve birinci maddedeki hu
sus hakkında Hükümetin görüşünün sözlü ola
rak açıklanmasını saygılarımla rica ederim. 

Kocaeli Milletveili 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

TEKEL BAKANI NURÎ ÖZSAN (Muğla) — 
Kocaeli Milletvekili Mümtaz Kavalcıoğlu arka
daşımızın sorularına cevap arzediyorum. 

Muhterem arkadaşımız sorularının birinci 
maddesinde; Türkiye Millî ihracatının % 35 ini 
ve bu itibarla da Millî Ekonomimizin temelini 
teşkil eden tütüncülüğümüzün bugün arzettiği 
manzaranın bir dâva olarak ele alınması icabe- I 
den bir keyfiyet olduğunu ifade ederek bu hu- I 
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sustaki Hükümet görüşünün açıklanmasını iste
mektedirler. 

Kavalcıoğlu arkadaşımız haklıdırlar. Umu
mi ihracatımızın üçte birinden fazlasını ve Te
kel gelirlerinin l% 70 ine yakın kısmını temin 
eden ve büyük müstahsil kütlesini ilgilendiren 
tütün, elbetteki memleket ölçüsünde iktisadi bir 
politika mevzuu olmaya her yönden lâyıktır. 

Şimdiye kadar çoktan alınması lâzımgelen 
tedbir ve kararların alınmamış olmasından tü
tüncülüğümüz bugün ciddî meseleler karşısm-
dadır. Bu meselelerin, içinde bulunduğumuz is
tihsal ve ihraç yılma ait müstacel mahiyet ar-
zedenleri bulunduğu gibi, uzun vadeli ve âti se
nelere şâmil esaslı tedbirlere ihtiyaç gösterenle
ri de vardır. 

Hükümetimiz, kendi vasıta ve imkânları ile, 
tütüncülüğümüzün karşılaştığı müşküllerden 
bir taraftan müstacel mahiyette olanları, diğer 
taraftan uzun vadeli tedbirlere ihtiyaç gösteren
leri ayrı ayrı ele almakta ve ehemmiyetle tet
kik etmektedir. 

Bundan başka muhtelif mmtak&lardan tü
tüncülükle alâkalı seçkin zevattaki müteşekkil 
bir heyet davet edilmiştir-. Devam etmekte bulu
nan toplantılar daha birkaç sürecektir. Bunun
la da kalınmıyarak Hükümetimiz müstahsil ve 
tüccar zümrelerimizin ve tütün ile alâkalı mües
seselerini yakın bir zamanda davet ederek mese
leyi daha geniş bir toplantıda büyük bir ehem
miyetle ele alıp müspet neticelere varmak kara
rındadır. Vâsıl olunacak neticeler ve Hükümet 
kararının Yüksek Meclise ve umumi efkâra 
arzolunacağı tabiîdir. 

Arkadaşımız ikinci nokta olarak, 5628 sayılı 
Kanunla teşkiline karar verilen Türk Tütün Or
taklığı müessesesi hakkındaki Hükümet görü
şünü sormaktadır. 

Tütün mevzuunun bir cephesini teşkil eden 
bu konu da tetkik edilmektedir. 

Şimdiden şurasını söylemek icabeder ki ; 
tütün müstahsıllarmdan toplanan 40 küsur mil
yon lirayı dağıtıp eritmeksizin toplanış maksat 
ve gayesine en uygun surette hasr ve tahsis et
mek, gerek elde edilmiş ehemmiyetli yekûfta va
ran bir fonun dağılmaması, gerekse tütüncülü
ğümüzün arzettiği ihtiyaçların karşılanması ba
kımından faydalı ve lüzumlu görmekteyiz. 

BAŞKAN — Mümtaz Kavalcıoğlu. 
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MÜMTAZ KAVALCIOĞLU (Kocaeli) — 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye tütüncülüğü 
bugün iyi bir durumda değildir. Yakın bir 
istikbalde bir buhranla karşılaşacağımıza mu
hakkak nazariyle bakabiliriz. Bu hükmü bize 
verdiren yegâne âmil; bugün tütün müstahsi
linin elinde 1949 mahsûlünden 23 milyon, tütün 
tüccarlarının elinde ise muhtelif sene mahsu
lünden 10 milyon kilo ki, ceman 33 milyon 
kilo tütün stokunun mevcut bulunmasıdır. 

Bu miktara halen idrak 'edilmekte olan ve 
110 milyon kiloyu aşacağı tahmin olunan 1950 
senesi mahsulünü de ilâve edecek olursak bu
günkü tütün istihsali ve tütün ticaretimizin 
vehametini kolayca anlamış oluruz. Bu sebeple
dir ki, bir haftadan beri Ticaret Bakanlığında 
tütün tüccarlarının iştirakiyle bir tütün top
lantısı yapılmaktadır. Sayın Menderes Hükü
metinin tütün mevzuunda göstermiş olduğu ya
kın alâka ve hassasiyete bu kürsüden tütün 
müstahsil ve tüccarları namına teşekkürü 
kendime bir vazife bilirim. 

Arkadaşlar; yalnız halen toplantı halinde 
bulunan ve tütün mevzuunu görüşen bu toplu
luk mümessilleri tütün tüccarlarıdır. Halbuki, 
tütünü istihsal eden yüzbinleree tütün ekicisi
nin de binbir türlü derdi vardır. 

Arkadaşlar; tütün 'ekicisinin bu dertleriy
le yakından alâkadar olmak ve tütün ekicileri
nin ve tüccarlarının müşterek menfaatlerini 
telif edebilmek maksadiyle pek yakm bir gele
cekte Tarım, Ticaret ve Tekel Bakanlıklarının 
ve tütün ekicileriyle tütün tüccarlarının işti
rak edecekleri büyük bir tütün kongresinin 
toplantıya davet olunmasını, Türkiye tütüncü
lüğünün istikbali bakımından, çok ehemmiyetli 
telâkki etmekteyim. Bunun tahakkukunu da Sa
yın Menderes Hükümetinden bilhassa istirham 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan dört sene 
mukaddem, sabık iktidar, hiçbir kanuni mesnedi 
bulunmıyan bir Bakanlar Kurulu karariyle tü
tün mütahsıllarının istihsal ettikleri tütünlerin 
satış bedellerinden % 5 bir prim kesilmesine 
karar vermiş bulunuyordu. Tütün ekicilerinden 
kesilmiş olan bu paranın miktarı bugün kırk 
küsur milyon lirayı bulmaktadır. Sabık iktidar, 
birçok şikâyet ve dedikoduyu mucip olan bu 
prim hâdisesini ortadan kaldırmak ve sözde tü
tün ekicilerimize bir hizmet etmek üzere B. M. 
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M. ne bir tasarı sundu.. Bu tasarıyı hazırlıyan 
elemanlar yine Tekel İdaresi çerçevesi içinde 
ikinci bir tekel yaratmıya çalıştılar. B. M. M. 
ne getirilmiş olan ve B. M. M. nin 23 . I I I . 1950 
tarihli toplantısında bu kanun 5628 sayı ile ka
bul edilerek halen yürülüğe girmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Menderes Hüküme
tinin çok kıymetli ve hakikaten vukuf ile hazır
lanmış bulunan programında belirtilmiş olduğu 
üzere - sayfa 9 - arkadaşlarım şöyle deniliyor : 

«Çünkü, bize göre hususi mülkiyet ve şahsi 
hürriyete dayanan bir iktisat rejiminde iktisa
di sahanın asıl olarak ferde veya şirket halin
de hususi teşebbüse ait olması lâzımdır. Bundan 
böyle âmme karakterini haiz olmıyan sahalarda 
işletmeciliğe geçmiyeceğimiz gibi, muhtelif se
bepler altında kurulmuş olan işletmeleri âmme 
hizmeti gören ve ana sanayie taallûk edenler ha
riç, muayyen bir plân dâhilinde elverişli şart
larla peyder pey hususi teşebbüse devretmeye 
çalışacağız. 

Devlet İktisadi Teşekkül ve teşebbüslerinin 
iktisadi bünye üzerinde teşkil etmekte oldukla
rı ağırlığı hafifletebilmek için idare ve muraka
belerini de daha sağlam esaslara bağlamak ve 
fuzuli görülen teşkilâtı lâğvetmek kararındayız, 
deniliyor. 

Aziz arkadaşlarım; görülüyor ki Sayın Men
deres Hükümetinin şahsi hürriyet ve teşebbüs 
erbabına, bu memlekette büyük imkân ve fır
satlar hazırlamak gaye ve emelindedir. 

Şu halde sabık iktidar, gerek Anayasa ve 
gerekse Medeni Kanunun hükümlerine aykırı 
olarak 5628 sayılı Kanunla ortaya atmış olduğu 
ve şayanı şükrandır ki, henüz nizamnamesi Ba
kanlar Kurulunca tasdik edilmemiş bulunan bu 
Türk Tütün Ortaklığının gerek kanun ve gerek
se nizamnamesinin, biraz evvel teşkilini ileriye 
sürdüğüm, tütün kongresinde tetkik edilerek bir 
karara bağlanması ve Türk tütün mütehassıs, 
müstahsil ve tüccarları tarafından hazırlanacak 
bir tasarının Büyük Millet Meclisinin alâkalı 
encümenlerinde müzakere ve münakaşası yapıl
dıktan sonra Yüksek Meclisin tetkik ve tasvi
bine arzolunmasını muvafık mütalâa etmekte
yim. 

Muhterem arkadaşlar, unutmamak lâzımdır 
ki devri sabıkta bu gibi tütün müesseselerinden 
üç tanesi kurulmuştu. Bunlardan bir tanesi Türk 
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Tütün Limitet Şirkeri, ikincisi; Gazianteb Ha-
sankeyf Tütünleri Kooperatifi, diğeri dej bun
dan tahminen 8 ay evvel bu kürsüden sabık ik
tidar partisi Ekonomi ve Ticaret Bakanının 12,5 
milyon lira zarar ettiğini söylediği ve bıma rağ
men alâkadarlara bir milyon lira komüsyon 
verdirilen Yerli Ürünler Şirketidir. Bu saydı
ğımız tütün müesseselerinin Türk tütüncülüğü
ne ne gibi faydalar ve zararlar tevlit ettiğini 
Yüksek Meclisin takdirine erzederim. 

İşte muhterem arkadaşlar, bütün bu cihetleri 
nazarı dikkate alarak Sayın Menderes Hüküme
tinin ân i bir karar vererek ve 1 - 2 gün sonra 
belki Bakanlar Kuruluna sevkedilecek olan 5628 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesi mucibince tas
diki cihetine gidilecek olan Türk Tütün Ortak
lığı nizamnamesinin Bakanlar Kurulunda acilen 
tasdik edilip çıkarılmasına mâni olabilmek ümi
diyle ve memleketin umumi ihracatının kıymet 

1950 Ö : İ 
bakımından '% 35 gibi mühim miktarını sağlıyan 
Türkiye tütüncülüğü hakkında bir karara var
madan evvel etraflı bir tetkik yaptırarak işe gi
rişilmesini ve ondan sonra müspet kararını ver
mesini temin maksadiyle bu takririmi Yüksek 
Meclise vermiş bulunuyorum. Bu tahkik ve tet
kikler yapılmadan bir karara varmanın istik
balde Sayın Menderes Hükümetini çok çetin şart
larla karşı karşıya bırakmasından ciddî olarak 
endişe ederim. Bunun içindir ki, Sayın Mende
res Hükümetinden bu tütün kongresinin en kısa 
bir zamanda toplantıya davet edilmesini ve bu 
kanuniyet kesbetmiş olan Türk Tütün Ortaklığı 
nizamnamesinin tasdik edilmiyerek geriye alın
masını bilhassa rica ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Tüzük hükümlerine göre bu 
kadarla iktifa ediyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — ft'ras eski Milletvekili Fikri Tirkeş'in, 
Dilekçe Komisyonunun 23 . III . 1950 tarihli 
Haftalık Karar cetvelindeki 3009 sayıh Kararın 
Kamutayda görüşülmesine, dair önergesi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/40) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Bu hususta komisyon başkam 
söz istemiştir. 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET BAYBURA (Gümüşane) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu husus hakkında bendeniz lehte 
müdafaada bulunacağım. Fakat ondan evvel, bir 
hususu heyeti muhteremeden rica edeceğim. Ge
rek Yargıtay, gerek Askerî Yargıtay, gerek Da
nıştay ve gerek Sayıştay'a ait işleri; hususları 
encümenimiz tetkik ile vazifedar mıdır? Tüzükte 
bunun hakkında bir sarahat yoktur. Meselâ bir 
hüküm verilmiş, Yargıtay tasdik etmiş veyahut 
reddetmiş. Bundan dolayı vâki olacak şikâyeti 
encümenimiz tetkik ile mükellef midir? Bunu 
evvel emirde bilmemiz icabeder. ötedenberi ve
ril egel mi ş olan kararlar vardır ve yine birçok 
müracaatlar da mevcuttur. Encümendeki evrak 
8000 i şimdiden aşmıştır. 

[1] 2 sayıh basmayazı tutanağın sonundadır. 

Buna bir çarei hal bulmak için, böyle kanu
ni yollara müracaat etmek imkânı varken, yap
mayıp da fevkalâde yollara gitmek ve Meclise 
müracaat etmek, Meclisin lütuf ve atıfetine sı
ğınmak istiyenler hakkında Meclisçe bir tedbir 
alınır mı, alınmaz mı? Bu hususta bir prensip 
kararı vermenizi evvelâ rica ederim ki biz de 
ona göre müdafaamızı yapabilelim. 

Şayet bu gibi halleri de encümenin tetkiki 
lâzınıgelir veya gelmez derseniz ki bu da bu hâ
diselerden biridir, söz söylemek istiyorum, yok
sa müdafaada... 

BAŞKAN — Burada bu mevzu vehleten ko
nuşulamaz, prensip meselesidir, Içfüzüğün tef
sirine ait bir dilektir, eğer bir arzuları varsa bir 
takrir veya kanun teklifi verirler onu ayrıca 
konuşuruz. Şimdi sadece bu mevzu üzerinde ko
nuşmanızı rica ederim. 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET BAYBURA (Devamla) — Peki efendim; 
şimdi hâdise şöyle olmuş: Halen Genelkurmay 
ikinci Başkanı olan... . 

BAŞKAN — Cevdet bey bir dakika usul hak
kında konuşacaklar. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET İNCE (Manisa) — Efendim, keyfiyet ya
zılan raporda lâzımı kadar izah edilmiş değildir. 
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Arkadaş vakaa Dilekçe Komisyonu Başkanıdır, 
ama, lehinde bulunacağım, diye buyurduğuna 
göre, Dilekçe, Komisyonu Başkanı sıfatiyle de
ğil lâalettayin bir milletvekili sıfatiyle noktai 
nazarını dermeyan etmiş olacaktır. Onun için 
her hangi bir arkadaş tarafından dermeyan edi
lecek mütalâalara cevap verecek vaziyet hâsıl 
olmamıştır. 

Vekâlet makamı, şimdiki tâbirle Bakanlık 
makamı, bu vaziyete henüz sabahleyin vâkıf ol
muştur. Eğer tensip buyurursanız bu raporun 
müzakeresini tehir edelim, biz de tetkikatımızı 

.1960 0 : 1 
yapalım ve arkadaşların sual ve istizahlarına ce» 
vap vermek imkânını bulalım, ondan sonra gö
rüşelim. (Muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Şu halde Bakanlığın teklifi mu
cibince, Dilekçe Komisyonundan gelen bu rapor 
üzerindeki müzakerelerin gelecek Birleşime ta
likini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. 
Kabul etmiyenler.. İttifakla kabul edilmiştir. 

Gündemde başka bir işimiz kalmamıştır, Çar-. 
samba günü saat 15 te toplanılmak üzere Birle
şime son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,42 



I 

f. B. M. M. Bmmıt 



S. Sayısı: 2 
Sivas eski Milletvekili Fikri Tirkeş'in, Dilekçe Komisyonunun 23 . 
III . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3009 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 

raporu (4 /40) 

as . m. mo 
Yüksek Başkanlığa 

Nasbinin düzeltilmesi dileğinde bulunan Orgeneral Zekâi Okan'a ait Dilekçe Komisyonunca uy
gulanmış bulunan 39 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 26 . I . 1950 tarih ve 3009 numaralı Kara
rın Kamutayda görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Sivas Milletvekili 
. •••••-. • - • • . - . ' Ol. Fikri Tirkeş 

Dilekçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Dilekçe Komisyonu 
Zat ve Kâğrtiş. No. 11523 

Dilekçe Ko. 10550 

16 . VI 

Yüksek Başkanlığa 

İstiklâl savaşında aldığı iki harb takdirna
mesinden dolayı yapılan yükselmesinin 31.VIII-
1338 tarihinden itibar edilerek buna göre diğer 
rütbe nasıplarının düzeltilmesini istiyen Korge
neral Zekâi Okan'a ait dilekçe incelenmiş ve bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına 26.1.1950 
tarihinde karar verilmiştir. 

3009 sayılı olan bu kararın kamutayda görü
şülmesini istiyen Sivas eski Milletvekili Gene
ral Fikri Tirkeş'in önergesi komisyonumuza 
havale edildiğinden iş üzerinde yeniden incele
me yapılmış ve aşağıdaki rapor hazırlanmıştır. 

Dilekçi 15 . I . 1337 nasıblı Muhabere Yüz
başısı iken 16 . X . 1338 tarihinde birinci defa 
kaydiyle 469 numaralı takdirname ile taltif 
edilmiştir. Dilekçi ikinci takdirnameyi 29 . VIII-
1339 tarihinde yine birinci defa kaydiyle almış
tır. Bu suretle ayni rütbede iki takdirname al
mış olduğu için 152 numaralı Kanun gereğince 
rütbesi ikinci takdirname tarihi olan 29 . VIII-
1339 tarihinde Binbaşılığa yükseltilmiştir. Mua
melenin bu şekilde cereyanı Büyük Millet Mec
lisinin 15 numaralı tefsir kararma tamamiyle 

uygundur. Çünkü bu karar bir rütbede iki tak
dirname almak suretiyle terfi edeceklerin terfi
lerinin ikinci takdirnamenin Büyük Millet Mec
lisince tasdik edildiği tarihten muteber tutula
cağı âmirdir. Ayrıca hâdisenin Askerî Yargı-
tayca da tetkik olunduğu ve zaman aşımından 
ötürü reddedildiği de anlaşılmıştır. Bu sebepleri 
tezekkür eden komisyonumuz vâki itirazın red
dine ve keyfiyetin Kamutay'm Yüksek tasvibine 
arzına karar vermiştir. 
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Erzurum 

Bahadır Dülger 

Dilekçe Ko. Başkanı 
Gümüşane 

Cevdet Baybura 
Kâtip 
Siird Afyon Karahisar Ankara 

M. Daim Sualp Gazi Yeğitbaşt ö. Büen 
Bingöl Çoruh îçel 
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