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1. — ĞfeÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birİ7ici Oturum,
Eakişehir Milletvekili İsmail Hakkı Çevik'in
öldüğüne dair olan Başbakanlık tezkeresi oku
narak iki dakika ayakta saygı duruşunda bulu
nuldu.
Zonguldak Milletvekili Fehmi Açıksöz'ün,
Milletvekilleri Seçimi Kanunu gereğince sandık
kurullarında çalıştırılan partili üyelere şimdiye
kadar verilmemiş olan ücret ve zaruri yol mas
raflarının ne zanan verileceği hakkındaki sözlü
sorusuna, Adalet Bakanı;
Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, bugün
kü sahne hayatımızın inkişafı hususunda Hükü
metçe ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair olan
sözlü sorusuna, içişleri ve Adalet Bakanları;
Ankara Milletvekili Dr. Talât Vasfi öz'ün,
verem savaşının temelini teşkil eden süt istihsa
linin teşkilâtlandırılması ve plânlandırılması hu
susunda ne gibi tedbir alınacağı hakkındaki sözlü
sorusuna, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı;
Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm. istan
bul Teknik Okul Pansiyon Âmiri Muzaffer Kayalıbay'm ölümü hakkında Zafer Gazetesinde
yayınlanan yazıya dair olan sözlü sorusuna da
içişleri Bakanı, cevap verdiler.
Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm, 1950
yılında Sümerbank Genel Müdürlüğünce C. H.
Partisine yapılan bağış miktarı ile memurlara
verilen primin indirilmesi sebeplerine dair olan
sözlü sorusu ile
Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın, 4785
sayılı Orman Kanununun uygulanma sonucu ile
isviçre'den, alman traktörler hakkındaki sözlü
soru önergesinin görüşülmesi; 30 . VI . 1950
Cuma Birleşimine bırakıldı.
Erzurum Milletvekili Enver Karan'in îstan-

bul Şehrinin susuzluğunu gidermek için ne gi
bi tedbir düşünüldüğüne dair olan sözlü soru
sunu, içişleri Bakanı cevapladı.
:
Birleşime ara verildi.
^*^ !
İkinci Oturum
Afyon Karahisar Milletvekili Âli İhsan Sâbis'in, Bingöl'de bulunan askerî birlikler hak
kındaki sözlü sorusuna, Millî Savunma Bakani
cevap verdi.
Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin, kaplıca ile kuru fasulye ihracının serbest bı
rakılması için ne düşünüldüğüne dair olan sözlü
sorusunu, Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap
ladı.
Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'ın, ye
ni kurulan Toprak ve iskân Genel Müdürlüğü
mün biriken göçmen işlerini başarıp başaramıyaeağına, Bulgaristan, Yunanistan ve Avrupa
kamplarındaki vatandaşlarımızın yurda nakil
leri hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğüne
dair olan sözlü sorusunun görüşülmesi, 28 . VI .
1950 Çarşamba Birleşimine bırakıldı.
Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna ek 4832 sayılı Kanunun
kaldırılmasına dair olan Kan,un kabul olundu.
28 . VI . 1950 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkanvekili
Balıkesir Milletvekili
S. Ytrcah

'

itf

Kâtip
Konya Milletvekili
Tl. N. Yiğit er

Kâtip
Bursa Milletvekili
R. Aybar

'

Sorular
Bursa Milletvekili Mithat San'm Sakarya
nehri üzerindeki Sarıyar mevkiinde kurulacak
hidro - elektrik santrali hakkındaki sözlü so
ru önergesi, Bayındırlık, işletmeler ve Maliye
Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/43)
Seyhan 'Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun,
Varlık Vergisinin tarhında yapılan yolsuzluk
lar hakkındaki öözlii s"oru önergesi, Maliye Ba-

kanlığına gönderilmiştir. (6/44)
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun,
Maçka'da Taşlık adı ile mâruf sahadaki vakfa
ait arsalar ile bu arsalardan geçen asfalt yol
için ne kadar para sarfedildiğine dair olan söz
lü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir.
(6/45)
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
sine dair önergesi (4/54) (Dilekçe Komisyo
nuna) ;
Raporlar
)'. — Ai'yan Karahisar Milletvekili Bekir
Oynaganh'nm seçim tutanağı hakkında Tuta
nakları İnceleme Komisyonu raporu (5/S)
(Gündeme) ;
4. -— Tokad Milletvekili Ahmet (İürkaırm,
secim tutanağı hakkında l ü k s e k Seçim Kurulu
Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İnceleme
Komisyonu raporu (o/()2) (Gündeme).

Önergeler
1. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dül
ger'in, Basın Birliği Kanununun 'kaldırılması
hakkındaki 4932 saydı Kanunun birinci madde
sinin yorumlanmasına dair önergesi (4/5!)) (İb
işleri ve Adalet Komisyonlarına) ;
2. — Kayseri Milletvekili Fikri A paydın 'in,
4 numaralı Oieçici
Dilekçe
Komisyonunun
2 . VI . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 2544 sayılı kararın Kamutayda görüşülnıce»€*<i

BÎRÎNOÎ

OTURUM

Açılma saati: 15
BAŞKAN — Başkan vekili Hulusi Köymen (Bursa)
KÂTİPLER : Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa), Ümran Nzif Yiğiter (Konya)
•«•»•

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, Birleşimi açı- I yorum.
3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI
1. — Ankara Milletvekili Hâmid Şevket in[ce'nin, Noter Kanununun 18 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri ve
rilmesine dair önergesi (4/52)

ter Kanununun 18 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkında) ki kanun teklifimi geri alıyorum, ge
reken muamelenin yapılmasını rica ederim.
Ankara Milletvekili

BAŞKAN — Teklifi yapan arkadaşımızın bu
teklifini geri aldığını bildiren bir yazısı var.
Müsaade buyurursanız o yazıyı okuyacağı/.
Yüksek Başkanlığa
14 . VI . 1950 tarihinde takdim ettiğim (No-

Hâmid Şevket İnce
BAŞKAN — Bu yazı üzerine, gündemden bu
teklifi çıkarıyoruz. Gündemin ikinci

maddesine

geçiyoruz.

4. — GENSORU
1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, yapılmakta olan Büyük Millet Meclisi bi
nası ile Atatürk Anıtının bulunduğu saha için
deki arazi hakkında
Bayındırılk
Bakanından

Gensoru açılmasına dair önergesi (6/42)
BAŞKAN — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu burada mı? (Yok sesleri). Soru sahibi
burada bulunmadığından bu maddeyi geçiyoruz.

5. — SORULAR VE CEVAPLAR
1. — Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren'in, Erzurum Özel İdaresine ait 18 dükkân için
"yapılan mukavele hakkındaki
sorusuna İçişleri

Bakanı Rüknedddn Nasuhioğlu'nun
(6/8)
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sözlü cevabı
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BAŞKAN — Söz İçişleri Bakanınmdır, bu
BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Mustafa I
yurun.
Zeren buradalar mı? (Burada sesleri).
Soru önergesini okutuyorum..
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASU11İOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar;
B. M. M. Yüksek Başkanlığına
Erzurum Milletvekili sayın Mustafa Zeren ar
Aşağıdaki sorulara İçişleri Bakanının sözlü
kadaşımızın bu soruları üzerine Erzurum vilâ
cevap vermesini saygı ile rica ederim.
yeti ile lâzım gelen muhabereyi yaptık, temaslar
Erzurum Milletvekili
da bulunduk, aldığımız cevabı ve buna ait mü
Mustafa Zeren
talâamızı
arzediyorum:
1. Erzurum Genel Meclisinin 1949 içtimamda satılmasına karar verdiği özel idareye ait
Erzurum Hususi İdaresine ait olup satışına
18 dükkânın satılmasından sarfınazar olunarak
karar verilen 18 dükkândan 12 sinin, müstecir12 sinin icarla % 150 zam yapmak ve beş sene
lerinin teklifi üzerine kira bedelini tezyit sure
lik icarı peşin alınmak ve müsteeirlere ciro hak
tiyle satışından sarfınazar edildiği ve mütebaki
kı tanınmak ve icar akdini tapuya tescil ettir
6 dükkânın müstecirlerinin de, aynı şartlar ile
mek kaydiyle özel idareyi temsile yetkili Erzu
mukavele yapılmadığı takdirde bu dükkânların
rum Valisi ile müstecirler arasında bir mukave
satışa çıkarılacağı mütalâası ile tehdit edildiği
le yapıldığı Erzurum'da münteşir Doğu Postası
bildirilerek vaziyetin Millî Korunma Kanunu
Gazetesinin 30 Mart tarihli nüshasında mevzuumuvacehesinde izah edilmesi Erzurum Milletve
bahis edilmiş ve Millî Korunma Kanununa açık
kili Mustafa Zeren tarafından talep edilmişti.
ça muhalefeti tazammun eden böyle bir muka
Keyfiyet Erzurum Valiliğinden sorulmuş
veleyi akde valinin salahiyetli bulunup bulun
tur. Alman cevapta; Erzurum Genel Meclisinin
madığı alâkalı makamlardan sorulmuştu, içiş
vilâyet bütçesinin açığını kapatmak maksadiyle
leri Bakanlığı böyle bir muameleden haberdar
mevzuubahis 18 dükkânın satışına karar verdi
mıdır? Haberdarsa ilgililer hakkında ne yolda
ği; bilâhara bu dükkânlardan 12 sinin müste
bir muamele yapmıştır?
cirlerinin, idarece satıştan vazgeçildiği ve beş
2. Kanunsuz tekliflere muvafakat göstersene müddetle icara verildiği takdirde fazla be
miyen diğer altı müstecirin bugün mağazaları
delle mukavele yapmalarını teklif etmeleri üze
nın satışa çıkarılacağı tehdidiyle aynı şartlar
rine Vilâyet Daimi Komisyonunca bu vaziyet
dairesinde mukavele yapmaya davet edildikleri
hususi idare menfaatine uygun bulunarak kabul
öğrenilmiştir. Hukuka bağlı devlet telâkkisinin
edildiği ve icar bedelinin yükseltilmesi teklifi
münakaşa mevzuu olamıyaeağı bu devirde âm
müstecir tarafından yapıldığı için bu tezyidin
me menfaatine hadim bir kanunun devleti tem
Millî Korunma Kanununa muhalif olmadığı iç
sil eden bir vali tarafından ihlâl edilmiş olma
tihadında bulunduğunu bildirmiştir. Halbuki,
sını İçişleri Bakanı nasıl karşılar.
halen mer'i bulunan Millî Korunma Kanunun
muaddel 30 ncu maddesinin birinci fıkrasında
3. Genel Meclisin kararlarını infaz, tehir
«Millî Korunma Kanununun uygulandığı süre için
özel idareyi temsile salahiyetli valilerin vazife
de kira bedelleri Millî Korunma Kanununun uy
leri cümlesinden olduğunu biliriz. Ancak Genel
gulanmaya konmasına tekaddünı eden yıl için
Meclisin verdiği bir kararı tağyir eden ve Millî
deki son kira sözleşmesiyle belli olan kira be
Korunma Kanununa aykırı olarak icarlara •%
dellerine konutlarda % 20 ve konutlardan baş
150 zam suretiyle müstecirlerle mukavele akde
ka, yerlerde % 50 zammiyle bulunacak kira be
dip satılmasına karar verilen 18 dükkândan 12
dellerinden hiçbir suretle fazla olamıyaeağı gi
sinin bu sebeple satışını geri bırakan ve bu far
bi sözleşme şartlarında kiracılar aleyhine deği
kı tediye edemiyenlerin icarları altında bulu
şiklik yapılamaz» denilmekte olmasına nazaran
nan karara mevzu dükkânlardan altısını satışa
valiliğin yukarda arzettiğim noktai nazar ve iç
arzeden bir valinin hukuk ve ceza kanunları mu
tihadı Bakanlıkça yerinde görülmemiştir.
vacehesinde durumu nasıl mütalâa buyurul m ak
tadır.
Aynı zamanda 12 dükkânın icarının ar
tırılmak suretiyle müstecirlerinin uhdesinde bı
Saygılar.
rakılması ve diğerleri hakkında da satış veya
Erzurum Milletvekili
~f
Mustafa Zeren
| aynı şerait dâhilinde mukavele yapılması husus-
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l a n uygun görülmediğinden tatbik edilmekte I günün biriken göçmen işlerini başarıp başaranılYunanistan ve Avrupa
olan muamelelerin tashih edilmesi lâzımgeldiği | yacağma, Bulgaristan,
kamplarındaki vatandaşlarımızın
yurda nakil
düşünsesindeyim. Bu hususu temin için valiliğe
ilaheden tebligat yapılmıştır. Cereyan eden mu
leri hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair
amelede her hangi bir kanunsuzluk, içtihat ha
Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet
Bakanı
tası ve mânevi tazyik olup olmadığı da Bakan
ve Başbakan Yardımcısı Samet
Ağaoğlu'nun
lıkça ayrıca tahkik edilecektir.
sözlü cevabı (6/22)
Bu mevzu hakkındaki mâruzâtım şimdilik
BAŞKAN — Efenaânı, ikinci soruya geçiyo
bundan ibarettir.
ruz.
BAŞKAN —• Mustafa Zeren arkadaşımız, söz
Zeki Erataman burada mı? (Burada sesleri)
istiyor musunuz?.
Soru önergesini okuyoruz.
MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Evet efen
12 . VI .1950
dim, vermiş olduğum önergeye karşı Sayın İçiş
Türkiye
Büyük
Millet
Meclisi
Başkanlığına
leri Bakanının cevaplarına teşekkür ederim. Yal
1. — Hükümet yeni teşekkül eden (Toprak
nız müsaadenizle bir noktayı arzetmek istiyo
ve
İskân
Umum Müdürlüğü) nün bugüne kadar
rum :
biriken
işleri
tasfiye edeceğine ve yeni göçmen
Efendim Devleti idare edenlerin, bilhassa bun
işlerini
bugünkü
ihtiyaçlara göre başaraeığına
ların temsilcileri olan valilerin, kanunların fev
kani
midir?
kine çıkarak hareket ettikleri, halkın da bunla
2. •— Bulgaristan'da bulunan 7 - 8 yüz bin
rın kanun haricinde birer adam olduklarını bil
yurttaşımızın
bugünkü durumları
hakkında
diği malûmdur. Ancak bunların her yaptıkları
Hükümet
ne
düşünmektedir.
Yurda
nakilleri
işler âdeta birer kanun olduğundan halk mevzu
mevzuubahis
midir"?
kanunları unutmuşlardır.
A) Bevzuubahis ise iskânlı olarak kabulle
Bu valiler bu memlekette ister kanuna uysun
rine bugün için imkân var mıdır?
ister uymasın her hareketlerini bir kanun mahi
B) Bugün için iskânlı olarak kabullerine
yetinde mütalâa etmişlerdir/
imkânı yoksa serbest geçmen olarak gelecekler
Efendim, bir vali geliyor, kanunun haricin
hakkında ne düşünülmektedir.
de bir akit yapıyor fakat, sebep olduğu maddi
o. — Bir müracaat vasati beş kişilik bir
zararın mesulü olmuyor. Bir vali geliyor, yine,
aileyi ihtiva ettiğine göre Bulgaristan'daki ya
istediği yere bir inekte]) yaptırıyor, 20ü bin
kın akrabalarını Hükümetten bir yardım ta
lira sarf ediyor, fakat mektep olarak yapıldığı
lep etmeden getirmek istiyen 1340 ı Tekirdağ'
günden sonra bu binayı kullanmıyor ve nihayet
ına ait olan 17 000 müracaat hakkında Hükü
10 sene sonra bu bina 2 bin liraya satılıyor.
met ne düşünmektedir. Kıştan evvel yurda na
Çok istirham ederim, bu milletin acıklı du
killeri imkân dâhilinde midir?
rumunu anlamak istiyenler köylere gitsinler,
4. — Bulgaristan'da şahsan konsoloslukları
köyü görsünler. Yalınayak, başı çıplak, sırtın
mıza veya Hükümetimize müracaat eden ve Hü
da elbise yok, vergi veriyor, işte onların ver
kümetten yardım talep etmeden yurda gelmek
dikleri bu paraları bu şekilde heder edenlerin
istiyen 50 000 e yakın göçmen hakkında Hükü
mesul olmaları lâzımdır.
met ne düşünmektedir ?
Onu istirham ediyorum ki, bunu valilerin
5. — Bulgaristan'dan kaçarak Yunanistan'a
yanma bırakmıyalım. Hakikaten mesul durum
sığınan yurttaşlarımızdan 2500 ü halen Yuna
da bulunanları tecziye edelim, ve Devletin uğ
nistan'dadır. Yunan Hükümeti kabul etmediği
radığı zararı bunlardan tahsil edelim.
miz takdirde bu yurttaşlarımızın ölümleri pa
Benim isteğim, bu memleket hesabına, İç
hasına da olsa Bulgaristan'a iade edecektir. Bu
işleri Bakanından budur ve Adnan Menderes
yurttaşlarımızın iskânlı olarak yurda getiril
Hükümeti bunu kendisine şiar edinmelidir. (Sol
mesi için Hükümet ne düşünmektedir.
dan alkışlar).
6. — Avrupa kamplarındaki vatandaşlarımı
2. — Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'm,
zın yurda nakilleri hakkında Hükümet ne dü
yeni kurulan Toprak ve İskân Genel Müdürlü- j şünmektedir.
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Sözlü olarak cevaplandırılmasını Hükümet- J progmamın hazırlanması çeşitli yönlerden tet
ten saygı ile rica ederim.
kiklerin yapılmasına ve imkânların hazırlanma
Tekirdağ Milletvekili
sına bağlı bulunmaktadır.
'
Dr. Zeki Erataman
İskânlı göçmen olarak yurda getirilecek olan
soydaşlarımızın
geldikleri yerlerdeki yaşama,
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
çalışma
ve
iklim
şartlarına
göre yurt içinde yer
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) —
leştirilecekleri
yerlerin
önceden
hazırlanmamış
Muhterem arkadaşlar, kıymetli arkadaşımız Ze
olmasının ne gibi neticeler vereceği ve hattâ
ki Erataman'm sual mevzuu yaptığı bu hakika
verdiği
üzerinde söz söylemeye hacet yoktur.
ten mühim mesele üzerinde Hükümetinizin gö
Aynı
zamanda
mühim miktarda ödeneğin de ay
rüşünü arzediyorum.
rılmasını
gerektiren
bu önemli konuyu arzettiBirinci suale, bundan evvelki Meclis tara
ğim prensipler dâhilinde bir programa bağlamak
fından îskân Müdürlüğü ile Toprak Genel Mü
üzere
tatbikatını, bu tetkikatın neticesine bıra
dürlüğünün birleştirilmesi hakkında yapılmış
karak
serbest göçmen sıfatiyle yurdumuza gel
bulunan kanun mucibince bu iki iş bir umum
mek
istiyen
soydaşlarımızın kabullerine ait aşa
müdürlük tarafından görülmekte olduğundan
ğıda
arzedeceğim
prensipler üzerinde Bakanlar
bunun yerinde olup olmadığı, sorulmaktadır.
Kurulunca bugünlerde bir karara varılacaktır.
Arkadaşlar, eski iktidarın son yaptığı işler
1 Haziran 1950 tarihinde yapılan tesbitlere
den birisi de budur. Hiçbir tecrübeden geçme
göre iskân dairesinde 16 200 vatandaşın müra
miştir. Yapılmış bir emrivaki karşısındayız.
caatı kaydedilmiştir. B.ugüne kadar cevaplan
8 nci Büyük Millet Meclisinin 20 . III . 1950
dırılmamış olan bu müracaatların her biri or
tarihinde kabul ettiği 5613 sayılı Kanunla Sağ
talama beş nüfuslu bir aileye taallûk ettiği he
lık Bakanlığına bağlı iskân ve Tarım Bakanlı
sabına göre 80 000 kadar soydaşımızın her biri
ğına bağlı Toprak İşleri Genel Müdürlükleri bir
biran evvel Türkiye'ye gelmek üzere müsaade
leştirilmiş ve bu suretle kurulan yeni teşkilât
verilmesini beklemektedirler.
30 . V . 1950 tarihinde işe başlamıştır.
Bulgaristan'da yaşıyan soydaşlarımızın yur
Tarihler de gösteriyor ki, yeniden kurulmuş
dumuza hicretleri türlü sebeplerle durmadan
bulunan Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlü
devam edegelmiştir. İkinci Cihan Harbi esna
ğü teşkilâtının özel kanunlarla bu genel mü
sında ve harbin, hitamını takip eden devrelerde
dürlüğe verilmiş bulunan çeşitli ve önemli işleri
Türkiye'ye göçler ve iltifbas'lar artmış ve buna
ne dereceye kadar başardığı veya başaracağı
karşı bâzı tedbirlerin alınması zaruri görül
hakkında kesin bir kanaate sahip olabilmek için
müşse de tedbirlerin paraya taallûk eden kısım
henüz kâfi müddet geçmemiştir. Toprak ve
ları hiçbir zaman esaslı .bir surette halledilme
iskân işlerimizin taşımakta olduğu önem bakı
miş ve bu yüzden de ciddî bir program tatbik
mından konu üzerinde Hükümetimiz hassasiyet
edilememiştir.
ve dikkatle durmaktadır.
Hükümetiniz, bu konu üzerinde ayrıca dur
Bulgaristan'da bulunan ve adedleri 800 000
makla
beraber serbest ğöıçımenlerin yurda ka
kadar tahmin edilen yurttaşlarımızın iskânlı göç
bulleri
hakkında aşağıdaki esasları göz önünde
men olarak yurda kabulleri eski Hükümet tara
bulunduracaktır
:
fından daha müsait zamanlara bırakılarak bun
1. Serbest göçmen vizesi almış olup da he
lardan serbest göçmen sıfatiyle yurda gelmek
nüz gelmiyen soydaşlarımızdan durumları ilgili
arzusunda bulunanların kabulleri prensip itiba
kongolosluklanmızca incelenerek siyasi ve içti
riyle kabul edilmişse de tatbikatı zaman zaman
mai akidelerinde memleketimiz için zararlı de
durdurulmuştur.
ğişiklik vukuajgellmemiş olanlara vize verilmesi.
Hükümetinizin iş başına gelmesinden sonra ele
aldığı önemli konulardan biri de bu tolmuştur.
Hükümetten yardım talep etmemek, serbest
Takdir buyurursunuz ki, iskânlı olarak göç
göçmenlik vasfının icabıdır. Bu suretle yurda
men kabul etmek önceden hazırlanmış ciddî bir
gelmek istiyen ve yurdumuzda kendilerine yar- ,
programa istinadetmediği takdirde, neticenin
dimi taahhüt eden yakın akrabaları bulunan
müspet olması mümkün değildir. Böyle bir 1 boydaşlarımıza vize verilmesi için <mafhallî kon-
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stolosluklarımıza talimat verilmek üzeredir.
Sernest göçmen sıfatiyle, yani Hükümetten
hiçbir suretle yardım istemeksizin yurda gel
mek istiyen ^oydaşlarıimızın müracaatlarını yukarıki fıkralarda arzettiğim esaslar dâhilinde
tetkik ederek müspet kanaat getirenleri kabul
edeceğiz.
Bulgaristan'dan Yunanistan'a iltica etmiş
bulunan soydaşlarımızın iskânlı 'göçmen olarak
yurdumuza getirilmeleri hususunda 2»nci sua
lin cevabında arzettiğim esaslar dâhilinde tet
kiklerde bulunulmaktadır.
Bu soydaşlarımızın Yunanistan'dan, Bulgar
istan'a iade edilmelerine meydan verilmemesi
için çalışılacaktır.
2. Bulgar Hükümeti tarafından pasaport
verilmeye başlandıktan sonra serbest göçmen
'müsaadesi verilmiş olan soydaşlarımız hakkın
da da aynı şekilde konsolosluk] arımızca inceleıme yapılarak birinci fıkradaki esaslar dairesin
de işlem yapılması,
3. Halen muamelede bulunan müracaat sa
hiplerinden taahhütlerini 1 yerine getirebilecek
olanlardan Bulgaristan'daki yakınlarının Türkiyeye getirilmesine müsaade edilmesi, bunların
da yine birinci maddedeki esaslar dairesinde si
yasi ve içtimai akidelerinin memleketimiz için
zararlı olup olmıyacağı hakkında tetkik a tâbi
tutularak müspet kanaat getirilenlere vize ve
rilmesi,
Avrupa, kamplarından 3384 soydaşımızın
Türkiye'ye gelmeleri kabul edilmiştir. Bugüne
kadar 26T2 şahıs Türkiye'ye gelmiş bulunmak
tadır. Geriye kalan 772 şaJhsın da Türkiye'ye
gönderilmeleri hakkında Hamburg Konsoloslu
ğumuza -gerekli talimat verilmiş bulunmaktadır.
ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Sayın ar
kadaşlar; Başbakan Yardımcısı Sayın Samet
Ağaioğlu'nu dinledik. Kendisine sualimin bâzı
noktalarında teşekkür etmeyi (borç bilirim. Yal
nız bâzı müphem kalan noktaları izah etmek
mecburiyetindeyim.
Sayın arkadaşlarım.; 5'61'3 sayılı yeni çıkarıl
mış bulunan Toprak ve İskân Genel 'Müdürlü
ğünün, 'bugüne kadar birikmiş eski işleri yapa
cağının ve bundan sonrakileri de başaracağının
şüpheli olduğunu ifade etmiştim. Sayın Başba
kan Yardımcısı hu kurulan müdürlüğün tecrü
be edileceğinden bahsettiler.

O :1

Yüksek 'Meclisinize arzedeyim ki, arkadaş
lar, iskân dâvası bu memlekette senelerden be
ri başarılamamış, kör, topal gitmekte olan bir
dâvadır. Bu, âdeta Cumhuriyet hükümetlerinin
yüz karası olmuştur. Bu itibarla 'bu dâvanın
tecrübeye tahammülü yoktur arkadaşlar. Anla
tayım. 1339 yılında (Mübadele, imar Ve iskân
Vekâleti) ihdasına dair Kanun çıktıktan sonra
1340 tarihinde bu vekâlet lâğvedilerek 529 sayılı
Kanunla 1934 senesinde de iskân işleri Dahiliye
Vekâletine devrediliyor.
Bir müddet bu şekilde idare edildikten sonra
18 . II . 1935 te 2849 sayılı Kanunla Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığına devrediliyor.
Arkadaşlar; son olarak, bizden, evvelki ikti
darın ekspers kanunları meyanmda çıkan 5613
sayılı yeni bir Kanunla da ku işler 30 . V . 1950
tarihinde tatbikma başlanmış bulunan (Toprak
ve İskân Genel Müdürlüğü) namı altında Tarım
Bakanlığına devredilmiş bulunmaktadır.
Arkadaşlar; rica ederim, 25 - 30 seneden
beri elden ele vekâlet, değiştiren bu işin bundan
sonraki âkibeti hakkında şüpheliyiz arkadaşlar.
Bu dâvanın bugünkü elemanlarla başarılamıyacağma kaniiz. Günkü hepiniz takdir buyurursu
nuz ki, bugün bilhassa kaza ve vilâyet teşkila
tındaki iskân daireleri işlememektedir, vazife
görülmemektedir. Bugün gelen vatandaşlarımız
ıstırap içerisindedirler, hâlâ topraklarını alama
mışlardır, hâlâ evlerini alamamışlardır. Top
raklarının, evlerinin üç, dört şahısta tapusu var
dır. Bugün nüfus daireleri, tapu daireleri,
mahkemeler göçmenlerin dertleriyle her gün do
lup dolup taşmaktadır. Bilhassa Toprak Genel
Müdürlüğünden istirham ediyorum, iskân teşki
lâtına önem versinler, kadrolarını hukuk bil
gisi olan yüksek, hakiki memurlarla takviye et
sinler. Yoksa arkadaşlar bu işin tecrübeye ta
hammülü yoktur. (Bravo sesleri).
İkincisi arkadaşlarım, ben Bulgaristan'da
7 - 8 ; üz bin göçmen olduğu ve bunların yurda
getirilmeleri mümkün değilse serbest göçmen ola
rak getirilmeleri hakkında bir sual sormuştum.
Arkadaşlarım, bu iş Demokrat Partinin yap
tığı iş değildir, bundan evvelki iktidar da bu
zarureti duymuş ve' serbest göçmen olarak ırk
taşlarımızın ve yurttaşlarımızın, memlekete dön
mesine ve gelmesine müsaade etmişti. Türkiye'
deki yakın akrabaları tarafından taahhüt edilen
ler zaten getirilmekte idi. 30 . V . 1950 tarihli
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ve 5613 sayılı Kanunun meriyete girmesi ile mü I Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bursa, izmir,
dürlükçe bu, bir aydanberi durdurulmuş bulun
Niğde, Yozgad, istanbul, Çanakkale, Diyarbakır
maktadır. Bu da Demokrat Partinin iktidarı za
ve diğer mıntakaları alâkadar eden bu mühim
manına tesadüf etmektedir. Vizesini almış vatan
mevzuda, dinamik Adnan Menderes Hükümeti
daşlarımız bir aydanberi memlekete girememek
nin daha hassasiyetle karar alacğına vicdanen
tedirler. Bu iş önemli olduğu için bakanlıklar
kani bulunuyorum. Çünkü başka türlü düşün
arasında konuşulmuş ve bunlara yardım edilmesi
mesine imkân tasavvur etmiyorum.
ve memlekete getirilmeleri temin edilmişti. Biz
Diğer taraftan arkadaşlar; mühim olan bir
Hükümeti devir alıncaya kadar da vatandaşlar
nokta da, Bulgaristan'dan kaçarak Yunanistan'a
akın akın geliyorlardı. Toprak ve îskân Gesığınmış bulunan 2 500 yurttaşımız vardı». Ar
. nel Müdürlüğü teşekkül ettikten sonradır ki, bu
kadaşlar; bugün beynelmilel, mültecileri koruma
geliş durdurulmuştur. Sayın Başbakan Yardım
teşkilâtı, (I. R. O.) denilen bir teşkilât, bunları
cısı hâlâ talimat verilmek üzeredir, getirteceğiz,
himaye etmektedir. Fakat bu teşkilât birkaç ay
diyorlar. Efendim, derhal emir buyursunlar.
sonra lağvedilecektir. Yunan Hükümeti bu va
Mütalâa ettikleri cihetlerde beraberiz. Biz de
tandaşları, firaren Bulgaristan'dan geldikleri
yabancı ideolojinin kurbanı olan vatandaşların
için, Bulgaristan'a iade edecek ve bunlar da der
bu memlekete iadesinin esasen taraftarı değiliz.
hal katliâma tâbi tutulacaklardır. Bu bakımdan
Fakat bu vatandaşların orada kalmalarına artık
arkadaşlarım, bunların biran evvel yurda getiril
imkân yoktur.
meleri bîr zarurettir.
Arkadaşlar; aldığımız mektuplara ve Trak
Diğer taraftan Avrupa kamplarındaki vatan
ya'dan edindiğimiz intihalara göre vaziyet şu
daşlarımız hakkında Hükümetin aldığı karara
dur :
teşekkür ederim. Mesele bir ırkçılık veya dışarı
Bugün Bulgaristan'da yaşıyan 700 - 800 bin
daki vatandaşların hepsini yurda getirtmek dâ
vatandaşımızın içinde bulunduğu şartlar güçlük
vası değildir. Bugün komünizmin pençesinde
arzetmektedir. Ya bunlar komünistliği kabul
inliyetı ve bizden âcil yardım beki iyen birçok va
edeceklerdir; ozamaıı kendilerine ancak amele
tandaş vardır, Mîllî bir dâvadır. Bu dâva üze
olarak çalışmak için iş verilecektir, karınlarını
rinde Sayın Adnan Menderes Hükümetinin daha
doyuracaklardır veya komünist partinin âzası
hassasiyetle durmasını bilhassa ve bilhassa rica
olmadıkları takdirde iş verilmeksizin aç biilâç
edeceğim.
ölüme mahkûm olacaklardır. Binaenaleyh ar
3. — Ağrı Milletvekili Celal
Yardımcı'nın,
kadaşlar bunları biran evvel yurda getirmek
İstanbul Adalet Sarayının bir an önce meydana
mevzuubahistir. Yarın hayatları pahasına, ya
getirilmesi için ne gibi tedbir alındığına ve 5457
şama pahasına bu vatandaşlarımız komünist par
sayılı
Hâkimler Kanununun
değiştirilmesi için
tisine kaydolurlarsa, bunları birbuçuk, iki sene
ne
düşünüldüğüne
ve
tek
hâkimi
bulunun ilce
sonra getirtmek esasen mümkün olamıyacaktır.
merkezlerine bir savcı yardımcısı
verilmesine
Çünkü oradaki konsolosumuz vize vermiyecek,
dair soruşuma Adalet Bakam Halil
özyörük'ün
diyecek ki, bu vatandaş komünist partisine kay
sözlü cevabı (6/23)
dolmuştur. Bu insanlar bugün ya ölmeye yahut
da komünist olmaya mahkûmdurlar. Kaybedi
BAŞKAN — Üçüncü soruya geçiyoruz.
lecek vaktimiz voktur. Demokrat Parti HüküTürkiye B. M. M. Yüksek Başkanlığına
meti bir milyon mu ayıracak, iki milyon mu ayı
1. 1933 senesi yangınından sonra istanbul
racak; ne yapacaksa yapsın, bu vatandaşları bu
sene yurda getirtmek zaruretindeyiz. Bu, Millî
adalet ailesinin ve halkının çektikleri malûm
bir şereftir. (Alkışlar). Bu mesele tahmin edil
dur. Halk Partisi Hükümetlerinin sadece göze
diğinden daha mühimdir. Memleketimize muh
çarpar yerlerde gösterişli malikâneler, tüccar
telif sentlerde gelmiş milyonlarca vatandaşın
bir Devletin ticarethanelerine ve otoriteye sem
anası," kardeşi ve en yakın akrabası Bulgaristan'
bol olacak müesseselerine ait binalar kurmaktan
dadır. Bunun için hem buradakiler ıstırap çek
başka bir şeye yanaşmadığı da malûmdur. Bu
mekte ve hem de oradakiler muztarip olmakta ve
yüzden adliye binasının inşası hakkında yapılan
ölümle karşı karşıya bulunmaktadırlar, Edirne, I bütün teşebbüsler 17 seneden beri boşa çıktı ve
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arzettiğim sefalet devam ediyor. Saray, kâşane
ve debdebe istemiyoruz. Partimizin Hükümet ve
milletimizin bu mefhumlarla ilgisi yoktur. An
cak mütevazı ve İstanbul mahkemelerinin heye
ti mecmuasını bir araya getirecek binanın sü
ratle meydana getirilmesi mevcut ihtiyaçların
en büyüğüdür. Bu hususta Hükümetçe ve Ada
let Bakanlığınca ne gibi bir teşebbüs alındığı
nın, ne yapılmış ve ne yapılmak istendiğinin
sözlü olarak cevaplandırılmasını.
2. Hürriyet ve medeniyet için ileri sürülen
her ölçü münakaşa götürür. Bunun tek ölçüsü
adlî teminat ve adaletin tatbik derecesidir. Bu
ise bir nizam devletinde ancak kanunlarla müm
kündür. Sabık iktidar partisinin faşist teemmü
lünden doğan kanunlar arasında adı geçen ölçü
yü zincire vuran kanunlardan biri ele 5457 sayılı
Hâkimler Kanunudur. Bir bakımdan da 14 Ma
yıs 1950 seçimleri mülâhazasiyle gider ayak taknin denilen bu mevzuatın maddelerinin derinden
derine mütalâa edenler (otorite) isimli uğursuz
bir niyetin bir milletin adalet cihazını bir Ba
kanlığa ve binnetice bir partiye nasıl zebun et
meye çalıştığını sarahatle görürler. Asıl Türk
yargıcı faziletinden asla fedakârlık etmemekle
beraber başlarında Demoklesin kılıcı gibi du
ran bu müeyyidelerden üzüntü duymaktadırlar.
Adalet Bakanlığı Türk yargıçlarını hâlâ aynı
kanunun hükümleri dairesinde kendisine tâbi
tutacak mıdır? Yoksa bu kanunun değiştirilme
si hakkında alınmış bir teşebbüsü var mıdır?
Bu cihetin de sözlü olarak cevaplandırılmasını.
o. Gezdiğim birçok kazalarda adliyenin ba
şında tek bir hâkime tesadüf ettim. Bu zat hem
savcıdır, sorgu hâkimidir, asliye hukuk hâkimi
dir, Asliye ceza hâkimidir, Sulh hukuk hâkimi
dir, sulh ceza hâkimidir ve hem de icra tetkik
mercii hâkimidir. Bu kadar işin uhdesinden bir
kişinin nasıl gelebileceği ve isabetle adalete na
sıl varılacağı çayı teemmüldür. Diyelim ki Türk
hâkimi feragatkâr ve çalışkandır. Bu işi başarır.
Fakat, bâzan savcı veya sorgu hâkimi sıfatiyle
el koyduğu bir işe hâkim salâhiyetiyle bakma
maktadır. Böyle bir hâdisede o ilçedeki bir dâ
vanın diğer bir ilçede veya vilâyet merkezinde
görülmesi mecburiyetini ihdas ediyor. Bu hal
fakir yolsuz ve vasıtasız hak sahiplerini Allahm
güneşinde yağmurunda ve soğuğunda 30 - 60
kilometrelik bir mesafeye sürükleyip mağdur
etmektedir. Seçim bölgemdeki Diyadin ve Eleş-
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kirt ilçelerinin bu konudaki durumu mağduriyet
lerin en bariz bir örneğidir. Binaenaleyh tek hâ
kimi bulunan kaza merkezlerine asgari bir savcı
yardımcısının verilmesi en mühim zaruretlerden
birini teşkil eder. Bu hususun ve temennimin ye
rine getirilmesini ve mütalâasının neden ibaret
olduğunun Adalet Bakanlığının sözlü olarak bil
dirmesini saygılarımla dilerim.
Ağrı Milletvekili
Celâl Yardımcı
ADALET BAKANİ HALİL ÖZYÖRÜK
(İzmir) — Arkadaşlar. Ağı*] Milletvekili Sayın,
Celâl Yardımcı 'nın sözlü sorusu hakikatte üç
maddeyi ihtiva etmektedir. Bunlardan birincisi
blan. İstanbul Adliye Sarayının ikmali için ne
gibi tedbir alındığına dair olan kısmına cevabı
mı arzediyorum
İstanbul Adliye sarayının yandığı 1933 sene
sinden itibaren 1949 senesine kad^r geçen zaman
içinde binanın nerede yapılacağı, nasıl yapılaca
ğı ve münasip olduğu bey aniyle gösterilen yer
ler ve arsalar hakkında ardı arkası gelmiyen ih
tilâflar ve münakaşalar ve birleşilen yerler için
Muhafazai Âbidat Cemiyetinin müdahalesi neti
cesinde beliren tereddütler ve nihayet İstanbul
Cezaevinin yıktırılarak yerinde yapılması kararı
verilinceye kadar geçen safhalar, bürokrasinin
eşine ender tesadüf edilen bir şaheseri sayılabilir.
(Bravo sesleri).
On yedi sene devam eden yazışmalardan ve
arsalar hakkında kısmen yapılan istimlâkler ve
rüculardan ve yer seçilmesinde müessir olan bin
türlü âmiller ve müessirlerden sonra kararlaştı
rılan Cezaevi binasının yanındaki İbrahim Paşa
konağı hariç kalmak üzere sarayın Sultan Ah
met meydanına nazır olan Cezaevi yerinde yapıliması takarrür etmiştir. Vücut bulan bu duruma
nazaran bina için yıllık ödeme miktarı iki mil
yon lirayı geçmemek üzere yedi buçuk milyon
liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhüde gi
rişmeye 21 . II . 1947 tarihinde çıkarılan 5032
sayılı Kanunla Bayındırlık Bakanlığına yetki
verilmiştir.

«04,

Buna rağmen iş yine talikten talike uğratıl
mış mukarrer yerden vazgeçilerek tekrar Tom
ruk binası üzerinde ve Şehzadebaşındaki bir
arsada tevakkuf edilmiş, nihayet tekrar Sultan
Ahmet meydanındaki Cezaevi yerinde karar kı
lınmıştır. İş bu safhaya gelince, sabık Bakanlar
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Sayın Celâl Yardımcı arkadaşımızın sözlü
Kurulunca 24 . I I I . 1949 tarihinde verilen bir i
sorularında ileri sürdükleri gibi lükse ve göste
kararla mesele kati safhaya intikal ettirilmiş ve
rişe yarıyan kısımlar birinci blokta dâhil de
yapılan proje müsabakası sonunda (Eldem ve
ğildir. Arzeylediğim şekilde inşaat tamamlanın
Onat) projesi tercih edilerek bu proje ile tatbi
ca istanbul adliyesinin en büyük derdi olan bu
kat projeleri gereğince eksiltmeye ait fennî ev
mesele halledilmiş ve bilhassa dâva sahipleriyle
rakın ihzarı için 3 . I I . 1950 de İm zatlarla bir
avukatların ıstırapları sona ermiş olacaktır.
mukavele akdedilmiştir.
İkinci sual: Hâkimlik teminatı.
Bu mukaveleye göre binanın inşaat ve tesi
Sayın Celâl Yardımcı, Adalet Bakanlığının,
satına ait (Proje ve fennî evrak) 1950 Ağustos
Türk
yargıcını hâlâ aynı kanunun hükümleri
sonuna kadar tamamlanmış olacaktır. Binanın
dairesinde
kendisine tâbi tutacak mıdır? Suali
heyeti umumiyesinin inşa ve tesis masrafı tah
ni
soruyor.
minen on üç buçuk milyon liradır. Buna naza
Hep bildiğimiz gibi kaza cihazımızın yapısı
ran binanın iki ayrı kısım olarak inşası zaruri
nı
Anayasa'da
görüyoruz. Bu yapının temelleri
bulunmaktadır.
şunlardır:
Hâkim
müstakildir. Hâkim azlolunainşaata başlanmak üzere bina arsasının ha
zırlanması toprak hafri, tesviye ve bina ankazı- ı maz. Hâkim Türk milleti adına hükmeder. Ananm yıkma, temizleme işleri 12 Mayıs 1950 de bir [ yasa'da mevcut hükümleri burada sıralamaya
| bittabi mahal yoktur. Ancak şu kadarını söylimütaahhide ihale edilmiştir. Bu işlerin 1950 se !
yebilirim k i ; Türk Devletinin Anayasası, hâki
nesi Eylülüne kadar bitmiş olması lâzımdır.
min kararma hiçbir kudretin karşı koyamıyacaBinanın tahminen: beş milyon liralık ve
ğmı ilân etmekle Türk hâkimi önünde hak id
mevcut yetki dâhilinde bulunan ilk blok inşaatı
dia eden herkesi en kudsi ve en dokunulmaz
bu sene ihal'e edilecek ve inşaata fiilen başlanmış
teminata kavuşturmuştur.
olacaktır.
|
Demokrasi ile idare olunan bir memlekette
Binanın heyeti umumiyesi, ağır ceza, asliye
ise adalet elbette gerçek mânasiyle bir adalet
ceza, savcılık, çocuk mahkemeleri, asliye hukuk, | olacaktır.
ticaret ve icra mercileri ile sorgu yargıçlıkları,
Muhterem arkadaşlar; her millet için ada
müfettişlikler, sulh mahkemeleri, adlî tıp baro
let, kendi muhitinin farikalarını ve vasıflarını
ve üst mahkemeler ihtiyaçlarını karşılamak üze
taşıyan hak görünüşleridir. Türk millî muhiti
re 299 oda ve salondan müteşekkildir.
bu bakımdan çok büyük değerde bir kazanca
İlk yapılacak birinci blok:
sahip oldu. Modern demokrasiler karakterinde
13 Asliye hukuk, 10 asliye ceza, 18 icra, 11
bir Devlet rejimine varan yol tutuldu. Adaletin
sulh mahkemesi salonları ile yargıç ve savcı oda
de bununla hemahenk olacağım kabul etmekte
ları, kalem, servis, arşiv gibi bütün teferruatı
asia tereddüt etmemelidir. Çünkü aziz arkadaş
vo teşkilâtı ile dairelerin arşivlerini, çeşitli kı
lar, beşeriyet için en büyük başarı muazzam
sımlarını ihtiva eden 150 oda ve salondan ibaret
halk kitlelerinin kendi kendilerini idareye' mukolacaktır.
! tedir bir hale gelmeleri olmuştur. Hürriyetleri
G-eride kalacak ticaret mahkemeleri ile ağır
ni idrak eden, Devlet işleriyle ilgili, taşıdığı
cezalar tabiatiyle bu kısım içine sığdırılacakttır.
iradenin, millî iradenin meydana gelmesinde müesİnşaatın vücuda getirilen plân ve proje daire | sir olduğunun şuuruna sahip fertler kitlesinin milsinde ikmal edilmesi senelere ve büyük para I lî yaşama âlemi içerisinde bu muhitin düzenisarfına mütevakkıf olduğu için ikinci kısmı bi- ! ne, hayat şartlarına, telâkkilerine istikamet ve~
lâhara düşünmek üzere şimdilik birinci blokun I ren, yükselmesine hız katan adaletin gitgide
ikmal edilmesini muvafık buluyoruz.
mutlak adelete yaklaşacak değerde olduğundan
şüphe
edilmemelidir.
Esasen mahkemeler teşkilâtı kanunu henüz
kabul edilmiş olmadığı ve arzeylediğim kısım
Zamanımız ileri Devletinde büyük başarılar
lar haricinde kalan diğer mahkeme ve dairele- j ancak ve ancak halkın demokrasi ruhunun ver
rin de bir araya getirilmesinin zarureti karşı- i diği çalışma gücünün ve müstakbel bir rahat
smda ikinci kısmın sonra düşünülmesi mümkün i dünya yaratmak idealinin malı olabilir.
olabilir.
i|
Bugünkü iktidarı ele alan Demokrat Par-
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tinin bu hakikatları bir an gözünden kaçırnıadı- I
ğma ve kaçırmıyacağma itimat edilmek lâzımdır.
Demokrasi de nihayet bir zihniyet meselesi
dir. Bütün efal ve harekâtında halk idaresinin
hâkim olmasını kendisine düstûr ittihaz eden
Hükümetiniz millî muhitte gerçek bir demokra
sinin bütün icaplarını ve şartlarını yerine getir
meye azmettiği ve memleketi tam bir demokrasi
hayatına kavuşturmayı kendisi için gaye saydı
ğı ve bunu programında dünyaya ilân ettiği bir
anda demokratik adaletin nasıl sağlanabileceği
ni de tesbit etmiş ve bunu hakikata kavuştura
cak esbaba tevessül etmiştir. (Alkışlar)
Sayın Celâl Yardımcı arkadaşımız tereddüt
buyurmasmlar. Türk hâkimlerini, Türk Milleti
adına verecekleri hükümde asla bir baskı ve
tesirin altında bırakmıyacak teminata mazhar
olduklarını görmekte gecikmeyeceğiz. (Alkışlar)
Üçüncü sualin cevabı :
Aziz arkadaşımızın üçüncü suali : Tek he
kimli yerlerde hâkimlerimizin ve halkın çektiği
müşkülâtın ve bunun doğurduğu kanuna uymıyan neticelerin ne zaman ortadan kaldırılacağı
hususudur.
Takdir buyururlar ki, bugün adalet organ
ların], faaliyetleri içerisinde sıkıştıran, bunal
tan ve bazan eksik bir şekilde işlemek zorunda bı
rakan şey, mahkemeler kuruluşunun belli ve ke
sin esaslara dayanmayışıdır. Gerçi mahkemeleri
mizi asliye ve hususi mahkemeler olmak üzere bir
sınıflamaya bağlamak ve kuruluş düzenini bu
noktadan hareket ederek çizmek imkânsız değil
dir. Bu yolda bir tasnife rağmen elde yeter de
recede yargıç kadrosunun bulunmaması yüzün
den mevcut esaslardan uzaklaşmanın meydana
getirdiği hakiki manzara, büsbütün başkadır.
Mahkemelerin kuruluşuna dokunan kanunlar hü
kümlerinden uzaklaşmak suretiyle bâzı yerlerde
sa<rcı ve sorgu yargıcı bulundurulamıyor. Ve bu
yerlerdeki mahkemeler savcısız iş görmek zorun
da kalıyorlar. Bu halin, mahkeme kürsüsünü
işgal eden yargıç sayısının azlığından ve adale
ti yurdun her taraf ma yaymak ve daha doğrusu
1340 senesinde yürürlüğe giren kanunun her mülki
teşkilât bulunan yerde bir mahkeme açılmak zo
rundan ve zaruretinden ileri geldiğine şüphe yok
tur.
Bununla beraber şu hakikati da söylemek lâ
zımdır ki; mahkeme, vatandaş için nasıl bir inan
ca ise savcı da ayni şekilde hem vatandaş ve hem j
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de âmme için bir teminattır. Bu bakundan yar
gıç sayısını ihtiyaçlarımızı tatmin edecek ve âm
me hukukunu her türlü sarsıntıdan koruyacak
bir dereceye getirmek zarureti karşısındayız.
Neticeyi, kadroları genişletmek suretiyle elde
etmek mümkün olmakla beraber yeni bir Teşki
lât Kanunu ile sağlamak da kabildir. Adalet
mekanizmasını, yerine getiren mahkemelerimi
zin, bilindiği gibi açık ve rasyonel temellere da
yanan bir organizasyonu yoktur. Yani mahke
melerimizin kuruluşu belli ve açık hükümlere
bağlanmış bulunmamaktadır. Yeniden hazırlamak
ta olduğumuz Mahkemeler Teşkilâtı Kanununun
kabul edilerek yürürlüğe girmesiyle birlikte
adalet cihazlarının istikrara kavuşacağına şüp
he edilemez.
Prensiplerini burada saymakla sizleri izaç
etmek niyetinde olmadığım bu kuruluş kanunu
oyni zamanda mahkemelerimizde uygulanmakta
bulunan usul kanununlarmm da değişmesini
gerektirecektir.
Nitekim gerek Hukuk ve gerek Ceza Usulle
ri kanunlarında değişiklik yapılması için ge
rekli projeler de hazırlanmaktadır. Usul kanun
larının kati ve son şekilleriyle mahkemeler ku
ruluşu Kanununun bir arada uygulanmaya baş
lamaları çok isabetli olacktır.
Arkadaşımın üzüntülerini giderecek çareleri
yakm zamanda sağlıyacağımızı ve kendi seçim
bölgesinde müşahade ettikleri eksikliklerin de
imkân ve fırsat elde edildikçe tamamlanacağı
nı saygılarımla arzederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Celâl Yardımcı.
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar,
her birisi bir takrir mevzuu olan sorularımın
]5 dakikalık zamana mütevakkıf olan hâdise
leri toplıyarak mümkün olduğu kadar 15 daki
kayı geçirmeden ikmale çalışacağım.
Arkadaşlar, bildiğiniz takririmden birisi
Türk yargıçlarının teminatına matuftur. Tak
ririmi dinlediniz. Takririmdede 4557 sayılı Ka
nunun ve bunu Seçim Kanununun kabulünü mütaakıp çıkarılan bir kaim olduğu için üzerinde
durdum. Çünkü bu kanunla şayi olmak delâil
bile elde edilmezse de bile filân hâkimin da
ma taşı gibi değiştirilmesi Adalet Bakanına ve
rilen salâhiyetin mânasını müdrik olan bir va
tandaşınız sıfatiyle huzurunuza getirdim. Ken
dilerini dinledim. Adalet Bakanı huzurunuzda.
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teminat verdiler. Adaleti teminat altına ala- ,
eaklarmı söylediler, ben bunun için artık ce
vap vermiyeceğim, üzerinde duruyorum emin
olsunlar peşlerini bırakmıyacağım.
İkincisi; tek hakimli kazalarımızın, vilâyet
lerimizin veyahut da teşkilâta dair olan vilâ
yetlerin çektiklerine dairdi. Buna da cevap
verdiler, temin -ettiler. Yapacağız dediler. Onun
da peşini bırakmıyacağım. Kendilerine burada
huzurunuzda arzediyorum. Arkadaşlar; müsaa
de ederseniz şimdi size bir muhacirin kısa bir
hikâyesini sunayım:
Bu hicret Orta Çağda değil, yirminci asır
da vâkıdır. Asya topraklarında, Afrika sahra
larında değil, İstanbul isimli güzel şehirde ce
reyan eder.
Muhacirin adı adalettir. Bir yangın yüzün
den başlıyan hicret ePan devam eder. 17 sene
den beri sonu gelmiyen bu haneberduş olmanın
bütün muvaffakiyeti, şerefi ve yüzakı izahtan
varestedir ki, Halk Partisi Hükümetlerinin
Adalet Bakanlarına aittir.
Bakın nasıl;
Adaletin, Türk isimli, asîl ecdadının kendi
sine tahsis ettiği Sultanahmet'deki mütevazı
geniş binası tulumba zamanında senelerce mu
ammer olmuş iken itfaiyeciler devrinde ve bit
tabi alman bütün tedbirler sayesinde bir gece
tutuştu ve adalet ailesinin gözleri önünde kül
oldu. Bu harikzede ailenin avukata Bakanlığın
otoritesini hatırlatırım.
ı
Tabiî bizde yürek Selanik, Ayıplamayın.. Ba
şımızda Avukatlık Kanunu gibi bir tepeleme
silâhı, hanede de evlâdü ayal var. Sustuk ve bek
ledik. Sabır taşı yine çatladı. Sene 1949. Bu se
fer dili kıstık. Bülbülün başını belâya sokma
mak için. Dilsiz yoldan bir çare bulduk.
Adliye binasının yandığı günün yıl dönümünü
bekledik. O gün bir çelenk yaptırarak harabesi
ne koyduk. Çelenğe iliştirilen kordelâda da şu
yazı vardı.
Dirilmesini bâsü badelmevtten
bekliyoruz.
Bu ihtifale bile tahammül etmediler. Bunun
Bakanlığın ve hattâ Hükümetin mânevi şahsi
yetini tahkir mahiyetinde olduğunu ileri süre
rek sabık Adalet Bakanının emirleri dairesinde
arkadaşların günde kaç defa savcılık merdive
ninden inip çıktıklarını ve ne ahret suallerine
mâruz kalıp ne zabıtlar tutulduğunu şimdiki
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bakanımız İstanbul savcılığından sorabilir ar
kadaşlar.
Bir az derdimizi dökelim dedik. Avukatların
senelik kongresinde ölen arkadaşların ismi
okundu. Çoğunun filit yemiş sinek gibi patır pa
tır düşüp öldüklerini hepimiz biliyorduk. Bu
ölümleri intaç eden faktörlerin başında binasızhktan doğan yıpranmanın geldiği herkesçe ma
lûmdu. Bu acının verdiği taşkınlıkla bakanları
insafa ve merhamete davet ettik. Yazıktır, gü
nahtır artık diye feryat ettik. Şayet bu binayı
yapamıyorlarsa bari bir iane toplama kanunu
lütfetsinler, ilk keşkülü fıkarayı boynuma ben
takacağım ve kapı kapı dolaşarak bu hak seven
cömert milletten iane toplayıp bu binayı yaptı
racağız dedik.
Siz misiniz bu sözü söyliyen. Halk Partisi
Adliye Vekilinin elinde bir seyfi âmirine parıldadı. Dur. Hemen baroya teşrif ile,^ efendiler,
bu Devlet ve Hükümet işidir, siz avukatlar kim
oluyorsunuz bu meselelere burnunuzu sokuyor
sunuz, hepinize ve bilhassa bu sözü söyliyen
karşısında bir şey yapılamamakla beraber tü
kenen sabırların aksülâmellerini, Halk Partisi
Hükümetleri kısmen oyalıyarak bazan aldatarak
ve ekseriya kafa tutarak susturdular. İleri sür
dükleri bahane ve mazeretlerin başında parasız
lık meselesi geliyordu. Ona çare bulduk. İcra
dairelerinde sahipsiz kalan ve miktarı birkaç
milyon liraya baliğ olan parayı gösterdik. Hay
hay, Allah razı olsun dediler ve bunu adliye
binasının inşasına tahsis ettiler. Fakat sahipsiz
para dedik ya, bırakırlar mı? Hemen bir yolunu
buldular, o parayı alıp başka bir ayıplarını ka
padılar. Yama yerimi ararsınız onlarda. Hâsılı
yediler muhacirin parasını ve hicret böylece 6
yıl sürdü. Sene 1939 derken harb çıktı. 60 para
lık bir merminin bir vatan değerinde kıymet ik
tisap ettiği nazik bir zamanda Adliye binası is
temek hangi yurtseverin aklından geçirdi. Böy
lece çekeriz sineye her çevri kader diyerek sus
tuk. Ve bekledik. Harb bitti. Sabır ve tahammül
de bitti. Sene 1944, Bakan, affedersiniz, Bakan
lûtf ile bu aile efradını iskân buyurdular. Ama
ne iskân.
İcra daireleri Tophane'deki dikimevine. As
liye Hukuk Mahkemelerini, Sultanahmet'teki
taş binaya, Ticaret mahkemelerin postanenin
ambar odalarına, Sulh hukukların bir kısmını
tapu dairesinin zemin katma, bir kısmını Be-
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yoglu'ndaki Koçepğlu Agop berhanesine, bir
kısmını da Veznecilerdeki ahşap bir harap ha
neye yerleştirdiler.
Ondan sonra bu daireler, Divan yolu caddesi
Beyoğlu'nda Topçekenler sokağı, Vilâyet karşı
sı, Büyük Postane, Galata Kemer altı, ve Yolcu
Salonu gibi binaların arasında mekik dokudu.
Taşındı, durdu, halkın çektiklerini anlatamam.
O dile kolay. Fakat hâkimlerin ve memurların
evlerinden çıkarken bir gün evvel vazife gör
dükleri bina ile, bir gün sonra çalışacakları bi
nayı şaşırıp berikine gidecekleri bir de ötekine
doğru yol aldıkları her gün görülen ahvalden
oldu.
Otorite isimli uğursuz ittifakın müdafaala
rını hâkime ve birbirlerine nasıl duyuruyorlar.
Görülecek aeıtobtöâfr.
Millet adına ierayi adalet eden bir cihazın
barındığı bu yerlerin haricî manzarası ise uta
nılacak bir haldedir.
Talih Bomen subayları dâvası gibi bir dâvajyı Türk Milletinin topyafma düşürdü ve Türk
adliyesinin dünya çapında ve dünyaya örnek
olan bir mahkeme yörütmesine vesile verdi.
İstanbul, Fransa'dan, ingiltere'den, Mısır
dan Amerika'dan, İsviçre'den ve İran'dan gelen
ajans ve gazete muhabirleriyle dolu.
Bu dâva milletimiz ve adliyemiz için emsalisiz bir propaganda ve yüzbinlerce lira binbir vasıta ile yapılamıyaeak kadar bir takdir ze
mini hazırladı. Fakat sonunda ne oldu bilir mi
siniz?
Koca bir ağır Ceza Mahkemesinde oturacak
bir iskemle, bulamıyan dar bir odaya yığılmış ka
labalıktan boğulur.
Bu maruzatımla binasızlık yüzünden İstanbul adliyesinin çektiklerini ve sabık idarenin ad
liyecilere çektirdiklerini anlatmak istedim. Fil
vaki onlardan bu mevzuda başka birşey beklene
mez. Tarihin seyri bize açıkça göstermiştir ki,
diktatoryal rejimlerin güdülleri adalet isimli
dilberden hoşlanmazlar. Bu dilber onların ti
pi değil.
Onlar başka yosmalara gönül verir
ler." Bu yosmaların adını tarih de yazar, sîz de
bilirsiniz.
Arkadaşlar, sâibik idarenin devam ettirdiği
bu muhaceretin sözüm ona istikrar bulmuş hali
hazır durumunu da iki kelime ile hulâsa etme
me müsaade buyurun.
Savcılıklar, ağır ceza mahkemeleri, asliye ce-
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jI za ve sulh ceza mahkemeleri ve sorgu yargıçlık
ları Büyük Postane binasında;
Asliye hukuk, asliye ticaret, Beyoğlu Sulh
Hukuk mahkemeleri yolcu salonunda, Galata ve
Beyoğlu Sulh Ceza mahkemeleri Beyoğlun'da
Feridiye ve Abanoz sokaklarının kapı komşusu
Topçekenler Caddesindeki berhanede.
Sultanahmet ve Fatih Sulh mahkemeleri Ba
bıâli'deki Tomruk binasında.
İcra daireleri postanenin bölmelerle ay
rılmış bir holünde dağınık ve perişan bir halde
dir.
Hâkimler her binanın yolunu tıkamış, önünü
kapamış, at arabalarının, kamyonların, otomo
billerin vinçlerin ve yük hamallarının arasından
bir kayak sporcusu mahareti ile manevra yapa
yapa binaya, binaların dar karidorlarını dolduj ran insan kalabalığını yara yara toz ve sigara
I dumanı içinde odalarına girerler. Bu giriş bir
zaferdir.
Bu çilekeş hâkimler, at kişnemeleri, araba
gürültüsü, kamyon ve otomobil kornalarının
arasında nasıl muhakeme yapıyorlar, söylenen
leri nasıl duyup anlıyorlar, avukatlar ve halk
safları arasından geçip salona giremiyen bu m u - .
habirler, acı, bilhassa İstanbul gibi bir şehir için
i çok acı tenkidler bırakarak soluğu geldikleri yer
!
de aldılar.
I

İşte arkadaşlar bu mâruzâtımla binasızlık
yüzünden İstanbul adliyesinin çektiklerini, sa^bık İktidarın adliyeye çektirdiklerini anlatmak
istedim. Filhakika onlardan bundan başka bir
§ey beklenemezdi. Tarih diktatoryal rejimlerin
adalet isimli dilberden hoşlanmadıklarını gös| terir. Bu onların tipi değildir. Onların hangi
( yosmalara gönül verdiklerini tarih
yazar
sizler de görürsünüz; (Bravo sesleri).

ır

I
I
I|

NAŞİT FİRAT (Ordu) — Kürsü kirleniyor.
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Arkadaş
kürsü kirlenmiyor sinsi, sinsi konuşmayın, söz
alır kürsüden konuşursunuz.
Benim hikâyem burada bitti. Sayın Adalet
Bakanı bu muhacereti 17 seneden beri devam
ettiren ve onun en büyük vebalini taşıyan Halk
Partisi Hükümetinin günah kervanının kafile
başılığnıı yapmaktan kurtulmak istiyorsa bu
binaya çabuk başlatsın ve devamlı olarak ikmale himmet etsin.
Bundan sonra, ileride kendilerine teşekkür
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İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — Efendim, Diyadin İlce
sine bağlı Taşlıçay Bucağının Ağrı'ya bağlan
4. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın, I
ması hakkında ne mahallinden, halk tarafından,
Taşlıçay Bucağının Ağrı'ya bağlanması hakkın
ne de oradaki resmî makamlar tarafından bu da
daki sorusuna îçi§leri Bakanı Rükneddin Nasukikaya kadar Bakanlığa bir müracaat vaki ol
hioğlu'nun sözlü cevabı (6/24)
mamıştır.
Malûmu âliniz bugün bir il parçasının nakli
BAŞKAN — Dördüncü maddeye geçiyoruz.
veya rabıtası meselesi kanunen mahallî talebe,
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına
aynı zamanda umumi meclisin kararma ve idari
4 ğ n vilâyetinin Taşlıçay nalhiyesi mevcut
teşkilâtın teklifine bağlıdır. Buyurdukları yer
larının en mamuru ve meskûnudur. Aded iti
için böyle birşey vâki olmamıştır.
bariyle en çok köye sahiptir. Transit şosesinin
Eğer orada halk tarafından veya idari teşki
Üzerindedir. Vilâyet merkezine 20 kilometre
lât tarafından böyle bir müracaat vâki olursa
mesafededir. Günün her saatinde geçen muhte
tetkik edip icabına bakacağız. Fakat bugün için
lif motorlu nakil vasıtaları sayesinde merkezle
böyle bir müracaat? vâki değildir.
her an irtibat halindedir ve halk bu kolaylık
Sayın Milletvekilinin sorularında mevzuutan istifade etmektedir. Buna rağmen Bucak,
bahis ettikleri bu mevzuu soracağım, böyle bir
Diyadin kazasına bağlıdır. Diyadin'e ana şose
teklif gelirse tetkik edip icabını yapacağız efen
uğramaz. 12 kilometrelik patika bir yol ihtiyar
dim.
olunduktan sonra ana yola çıkılır. Hiçbir
BAŞKAN — Söz alacak mısınız Celâl Bey?
motorlu nakil vasıtasının uğrağı değildir. Di
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Kısa söyliyadin'le Taşlıçay arasındaki mesafe ise 42 ki
yeceğim
için buradan söyliyeyim.
lometreliktir. İklimin icabı olarak halkın ilce
BAŞKAN
— Lütfen kürsüye teşrif ediniz.
ile olan işlerini görmesi ilgililerini perişan eder.
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar;
Arzettiğim sebeplerden ötürü nahiyenin mer
Taşlıçay
Nahiyesi halkı bu dilekte bulunmuştur.
keze bağlanması hem Hükümetin he«ı de hal
Sayın
Bakanın
izahına nazaran, bu -işin salahi
kın menfaati icabıdır. Bu hususa delâlet buy- I
yetli
bir
mercice
müracaata mütevakkıf olduğu
rulmasını ve bu temennimin sözlü olarak ce
nu
bildirdiler,
ben
de o şekilde kendilerine ya
vaplandırılmasını İçişleri Bakanından
rica I
zarım.
ederim.
BAŞKAN — Efendim 15 dakikalık fasıla
Ağrı Milletvekili
vermek ihtiyacı belirdi. Oturuma 15 dakika ara
Celâl Yardımcı
veryorum.
BAŞKAN — Buyurun Beyefendi.
|
Kapanma saati : 16,05
etmek veya ta'ııda bulunmak hakkı
değil, İstanbullu muhacir adaletindir.

benim I

IKÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 16,25
BAŞKAN — Başkanvekili Hulusi Köymen
KÂTİPLER •: Muzaffer Kurbanoğlu

BAŞKAN — Efendim, oturumu açıyorum.
5. — Ağrı Milletvekili Celâl
Yardımcının,
Marshall Yardımından asgari on traktörün Ağ
rı İline tahsisinin mümkün olup olmadığına dair
Tarım Bakanlığından sözlü sorusu (6/25)
BAŞKAN — Tarım Bakanı burada olmadığı,
henüz seyahatten avdet etmediği iyin bu soruyu
gelecek gündeme bırakıyoruz.
6'. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın,
kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen yargıç ve
savcılarla yargıçlıktan her hangi bir sebeple
ayrılıp yeniden tâyin edilenlere ne suretle aylık
verildiği hakkındaki sorusuna Adalet
Bakanı
Halil Özyörük'ün sözlü cevabı (6/26)
BAŞKAN — Soru okunacaktır.
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına
Memleket ve demokrasi dâvasında büyük
hizmetlerine şahit olduğum Türk yargıçlarının
hak ve menfaatlerini korumak emeliyle aşağı
daki hususları arz ile neticelerini bilmek iste
rim :
1. —• Terfi hakkını kazandığı halele kadro
suzluk yüzünden terfi etmemiş yargıç ve savcı
var mıdır? Varsa adedleri nedir?
2. Hâkimlikten her hangi bir sebeple ay
rılıp, yeniden hâkimliğe tâyini için müracaat
edenlere aldıkları maaş üzerinden kadro veril
diği veya verilmesi düşünülmüş müdür? Böyle
bir hal vâki ise bu gibi yargıçların, alacakları
maaş üzerinden kadro verilmesi, diğer kadro
beklemekte olan yargıçların sıralarına ve binnetice haklarına taarruz teşkil edip etmediğini
bildirmek üzere Adalet Bakanının sözlü cevap
vermesini saygıyla dilerim.
Ağrı Milletvekili
Celâl Yardımcı
BAŞKAN — Buyurun Halil Bey.

(Manisa), Raif Aybar

(Bursa)

ADALET BAKANI HALİL ÖZYÖEÜK (İz
mir) — Celâl Yardımcı arkadaşımızın dördüncü
sorusu kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen yar
gıç ve savcı sayısının ne miktar olduğuna mütaalliktir.
2556 sayılı Hâkimler Kanununun ihtiva ey
lediği hükümlere göre belli müddetini tamamlıyarak yükselmesine kazai ve inzibati engel bıılunmıyan yargıç ve savcıların Adalet Bakanlı
ğınca tanzim edilen defteri Resmî Gazrte ile usu
len ilân edilir ve itiraz için muayyen müddet geç
tikten sonra tetkik edilerek deftere girenlerden
her birinin durumu ve yükselme derecesi hak
kında bir karar verilmek üzere ayırma komis
yonlarına tevdi olunur. Ayırma komisyonları
kendilerine verilmiş defterlerde isimleri yazılı
yargıç ve savcıları bu veçhile tefrik ve derecele
rini tâyin ettikten sonra numara sırasiyle bir
defterini yapar ve bakanlığa verir. Bakanlığın
salâhiyeti ve vazifesi münhal vâki oldukça numa
ra sırasiyle terfii mukarrer olanlara teklifler yap
maktır. Teklifi kabul etmiyenler defterin sonu
na iner ve sıraları gelinceye kadar beklemeye
mecburdurlar.
1944 senesinde yürürlüğe konulan 4Ş98 sayılı
Kanun bu münhale intizar mecburiyetini kaldı
rarak terfi sırası gelenleri iki üst dereceye kadar
yükseltmeye imkân vermiştir. An,cak bu kanunla
da sağlanan yükselme derecesi esas kadro maaşına
nazaran iki üst dereceye kadar mümkün olabil
mektedir. Böylece aşağıdan yukarıya doğru vukubulan yürüyüş bir hadde kadar ilerledikten
sonra orada durmuş ve esas kadro maaşı yüksel
medikçe ikinci üst dereceyi geçmek kabil olma
dığından bunları da sıraya koyarak ayırma ko
misyonlarınca tesbit edilen yükselme derecelerine
bakılarak bir defterinin tanzimi icabetmiştir. Üst
derecelerdeki tekasüfün nasıl tasfiye edileceği
5457 sayılı Kanunla düzenlenmiş bulunmaktadır.
Bu kanun hükümlerine göre kadro maaşı alma-
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dıkça daha ileriye geçemiyenler için de bir tea j
Yürürlüğe girdiği günden beri on defa tadile
dül sağlamak üzere mevcut münhallerden beşi
uğrıyan Hâkimler Kanunu ile memurların terfi
mümtazen yükselenlere, üçü tercih hakkını ka
leri esasını güden 4598, 4908 ve yedek subaylıkta
zananlara ve ikisi de alelade terfi edebileceklere
geçen müddetlerin memurlukta geçmiş sayılaca
tahsis edilmiştir.
ğını gösteren diğer bir kanun hükümleri arasın
da doğan ve hâkimlik mesleğinde güdülen pren
Bugün, kazanılmış hak sahibi olarak 5457 sa
siplere
aykırı bulunduğu için tabiatiyle tezepyılı Kanun hükümleri dairesinde kadro maaşı
| züpler ve uyuşmazlıklar vücuda getiren ahval ve
bekliyen 61 kişidir.
esbabın ortadan kaldırılması zaruri bulunmakta
öyle tahmin ediyorum ki, nihayet beş altı ay
dır. Yeni prensiplere ve esaslara bağlanacak
sonra bunlar da kadro aylıklarını almış olacak
bir Hâkimle^ Kanunu ihzar etmek üzereyiz. Bu
lardır.
gayritabiî durumların düzeltilmesi ancak böylece
2. — Her hangi bir sebeple kaza mesleğinden
mümkün olabilecektir. Bu konuda da arzedebiayrılmış olup da yeniden kabul edilenlere evvelce
aldığı kadro maaşı esas tutularak alacakları ay I leceğim cevap bundan ibarettir.
i
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem
lıklar tesbit edilmektedir.
arkadaşlar,
bu konudaki mâruzâtımı beş dakiMuhterem sorucunun sorusunda mündemiç
I
kada
ikmal
edeceğim. Benim Adalet Bakanlığı
bütün ihtimalleri göz önünde bulundurduğumuz
na sorduğum sorunun sebe.bi, terfi hakkını ka
takdirde, görülür ki yargıçlıktan ayrılan kim
zanmış olduğu halde kadrosuzluk yüzünden
seler ya avukatlık meslekine girerler, ya millet
ödeneklerim alamıyan yargıçların düştükleri
vekili olurlar veya diğer vazifeleri kabul ederler-.
mağduriyet
idi. îkiacisi de Milletvekilliğinden
Hâkimler Kanunu hükümlerine nazaran, ha
ayrılan
bâzı
zevatın
tekrar hâkim olmak isteğin
kikaten ayrılıp bir müddet avukatlık ettikten
de
bulunduklarını
ve
bu gibilerine terfi müdde
sonra tekrar hâkimliğe rücu edenlerin, hâkim
tine ait maaşı verildikten gayri o maaş üzerin
likten ayrıldıkları zamandaki derecelerine göre
den kadrolarının da verileceği kulağımıza gelavukatlıkta geçirdikleri müddetin yarısı zam
I
di. Kadro sırasını beklemekte olan vazifede ne ,
medilir. Evvelki mevzuata göre de milletvekili
kadar
yargıç bulunduğunu bildiğimiz için yar
nin geçirdikleri müddetler hâkimliğin temadisi
gıçlıktan
ayrılıp da tekrar yargıçlığa dönecek
sayılır ve öylece dereceleri tâyin edilirdi. Şimdi
lere hem bütçe hem de maaş üzerinden kadro
bu hüküm kaldırılmış olduğu için milletvekilli
gelmesi diğerlerinin haklarına tearuz teşkil
ğinde geçen müddet zammedilmez.
edeceği
mülâhazasiyle bu takriri vermiştim.
Diğer bir ihtimal de şu olabilir : yargıç
kadro maaşının iki üst derecedeki aylığı aldığı sı
Sayın Adalet Bakam cevalandırdılar. Biımerada meslekten ayrılmış ve tekrar hâkimliğe dön
tice hâkimlerin terfi ve terfihi mevzuunda dur
müş olduğu takdirde kadro maaşını mı, yoksa
dular ve bunun yerine getirileceğine işaret bu
459'8 sayılı Kanunla aldığı iki üst derece aylığını
yurdular.
mı alacaktır.
Arkadaşlar hâkimlerin bir mağduriyeti de
Filhakika 22 . X I I . 1949 da yürürlüğe giren
ödeneklerinin yani son hâkimlik tazminatının
5457 sayılı Kanun, hâkimlik bakımından da bu
maaşları üzerinden değil almakta oldukları maüst derece maaşını kazanılmış hak saymış ise de
nv, üzerinden değil kadroları üzerinden verilme
bu veçhile yükselenlerin miktarı kadro ile mu
sidir, Terfi, hakkını kazanmış kendisine iki de
ayyen sayıyı aştığı için bu müktesep hakkı biraz
fa terfi hakkı verilmiş fakat kadrosu olmadı
evvel ârzettiğim tarzda yani on münlıalden beşi
ğından terfi, edemiyor. Meselâ 80 lira maaş al
mümtazen terfi edenlere, üçü tercihlilere ve
maktadır. Fakat ödeneği 40 lira üzerinden, ve
ikisi de âdiyen yüksek hakkını kazananlara tah
ya 60 lira üzerinden veriliyor. (Çok doğru ses
sis etmek suretiyle bir tasfiyeye tâbi tutmuştur.
leri) Bu başlıbaşına bir mağduriyet değil mi
Binaenaleyh bu hâkimler göz önünde tutula- I dir arkadaşlarım. Burada yargıçlarımızın hnyatlarının tablosunu çizmek bana düşmez. He
rak kendisine henüz defterdeki sırası gelmemiş
piniz bilirsiniz. Yargıçlar kadar bu memlekette
olanlara meslekten ayrıldıkları zamandaki kadro
çile çeken memurlarımız azdır. Demokrasi icap
maaşının fazlasını vermeye imkân görüleme
mekte ve eski kadro aylıkları verilmektedir.
| larını v« teminatını yargıçlıkta aradık. Demok-
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rat Parti buna iman etti. Yani demokrasinin I kapılarının eski sakinlerine ve bütün vatandaş
lara açılıı\ası zamanı artık gelmiştir. Eski ikti
yargıçlarımızın himmetiyle tahakkuk edeceğinin
darın memlekete ve vatandaşlara reva gördüğü
müminleri Demokrat Partidir. Binaenaleyh De
haksızlıkları topyekûn tasfiye etmek mecburiye
mokrat Partinin, bu iman ettikleri, sisteme ve
tinde olan Hükümetin bu husustaki noktai na
adalet cihazına hiç olmazsa kanun dairesinde
zarının Başbakan tarafından Millet Meclisinde
hak kazanmış oldukları ödenekler meselesini
açıklanmasına delâletlerinizi saygı ile arzedehalletmek vazifesidir. Kadro yüzünden terfi ede
miyorsa ne yapalım bütçe işi diyelim, ama öde j rim.
neklerini maaş üzerinden ödemek suretiyle de
Diyarbakır Milletvekii
bu. işin icapları yerine getirilebilir. Ben bunu
Dr. Yusuf Azizoğlu
rica ediyorum.
#
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YarDIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) —
7. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf AzizoğMuhterem arkadaşlar; arkadaşımızın suali mem
lu'nun, yasak bölge sayılarak boşaltılan yerlerin
leketimizin hakikaten canlı bir mevzuunu teşkil
eki halkının yurtlarına dönüp yerleşmeleri hak
eder. Bugünkü ruznamedc Siird Milletvekili
kında Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair Baş
bakanlıktan olan sorusuna Devlet Bakanı ve Baş- arkadaşımızın da aynı mevzuda bir suali daha
vardır. Şimdi müsaade ederseniz Hükümetini
bakan\ Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun sözlü ce
zin bu husustaki noktai nazarını arzetmeden
vabı
(6/27)
evvel vaziyeti kısaca söyliyeyim:
BAŞKAN — Kuznamenin 7 nci maddesine
îki türlü yasak mıntaka vardır, birisi askerî
geçiyoruz. Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizolarak yasak mıntaka, diğeri de idari olarak ya
oğlu burada mıdır? (Burada sesleri).
sak mıntaka.
Soru önergesini okutuyorum.
Askerî yasak bölgenin hangi sebeplerle ih
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
das edildiği malûmdur. İdari olan yasak bölge
Bir kısım vatandaşları memleketin bir tara
nin hangi sebeplerle ihdas edilmiş olduğunu
fından diğer tarafına nakil için Hükümete sa
araştırdık. Bu sebep kısaca şundan ibarettir:
lâhiyet veren 2510 ve 2848 sayılı kanunlarla,
O mmtakalarda yeniden eşkiya tekevvün et
bunlara mütaallik hükümler 1947 yılında 5098
memesi, oraların eşkiyaya melce olmaması, kı
sayılı Kanunla kaldırıldığı ve evvelce bu ka
saca dahilî inzibat endişesi. Bu yasak bölgeler,
nuna müsteniden Şarktan Garba nakledilen bin
Sason, Ağrı, Zilan, Tunceli'den ibarettir ve bu
lerce vatandaş istedikleri yerlere dönmekte ser
mıntakalar m mesahası 2970 kilometre karedir.
best bırakıldıkları halde; mezkûr 5098 sayılı
Arkadaşlar; takrir veren arkadaşımız çok
Kanuna eklenen istisnai bir hükümle memleke
haklıdırlar. İşaret ettikleri gibi yasak bölgelerin
tin bâzı bölgeleri (memnu mıntaka) kabul edil
ihdasında bu idari sebeplerle, yalnız bu sebep
miş ve bu mıntakalar halkı yurtlarına dönüp
lerle lüzum görmüşler. Bir Hükümetin, bir Dev
yerleşmek hakkından mahrum bırakılmışlar
letin kendi vatanının bağrında, vatandaşlarının
dır.
toprakları üzerinde yalnız bu sebeplerle yasak
Eski devrin kötü idaresinin çok defa suni
bölgeler ihdas etmesini Hükümetiniz en hafif
olarak yarattığı bâzı hâdiseler hasebiyle ajınan
tâbirle ayıp addetmektedir. (Bravo sesleri ve
bu gibi yersiz
tedbirlerin bugün tutunacak
alkışlar) Ve bunun içindir ki kanunun kendisi
idari ve hukuki bir mesnetleri kalmamıştır.
ne verdiği salâhiyetlere dayanarak bu bölgelerin
kaldırılmasına karar vermiş bulunmaktadır.
Bir kısmı coğrafi
vaziyetleri itibariyle
(Bravo sesleri ve alkışlar). Bundan sonra da bu
memlekette merkezi bir yer işgal eden ve tabibölgeleri ihdas eden kanunun ilgasını da yüksek
atin çeşitli güzellik ve servetlerine sahip olan
huzurunuza getirecektir arkadaşlar. (Kâfi ses
bu bölgelerin emniyet ve asayişinden Hükümet
leri).
âciz midir ki, böyle bir tefrika tâbi tutulmak
mecburiyeti hissedilsin ?
Askerî yasak bölgeye gelince : Millî Savun
Bu mmtakalarm da anavatanın tefrik ka
ma Bakanlığı bu mesele üzerinde ehemiyetle ve
bul etmez bir parçası olarak addedilmesi ve I ciddiyetle durmaktadır. Onların da «n asgari
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hadde, zaruri hadde indirilmesi kararına varıl
mış bulunulmaktadır.
Maruzatım bu kadar arkadaşlar. (Bravo ses
leri, alkışlar).
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlar, Sayın Başbakan Yardımcısının
bu mevzu üzerinde verdikleri vâkıfane ve hassas
beyanat ve mütalâalarını tatminkâr buldum.
Kendilerine teşekkür ederim. Buna ilâve edecek
kelime yoktur. Yalnız bu husustaki kanunun bir
an evvel getirilmesini bilhassa kendilerinden ri
ca ederim.
8. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbajş'ın,
Marshal Plânı gereğince Danimarka'dan getiril
mesi sağlanan çimento fabrikası malzemesi hak
kında Hükümetçe ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair Başbakanlıktan olan sarusuna Ekono
mi ve Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe'nin
sözlü cevabı (6/28)
BAŞKAN — Gündemin 9 ncu maddesine ge
riyoruz. Fethi Çelikbaş burada mı?
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Burada
yım efendim.
BAŞKAN — Buyurun okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Hükümetin aşağıdaki hususlar hakkında ne
yaptığı ve ne düşündüğünü, sözlü olarak, bildir
mesini saygılarımla rica ederim.
1. Danimarka'nın memleketimize tanıdığı
takriben iki milyon dolarlık çimento fabrikası
malzemesinin hâlâ hususi teşebbüs erbabı tara
fından kullanılmasına geçilmediğini işitiyoruz.
Marshall Plânmca sağlanan bu endirekt yar
dımlar Haziran sonunda iptal edileceğine göre,
Hükümet bugüne kadar, bu mevzuda hususi ser
maye erbabı ile resmen münasebet veya müza
kereye girişmiş midir? Girişmişse ne netice alın
mıştır.
2. Hususi sermaye erbabının bu teşebbüsü
gerçekleştirememesi ihtimali derpiş olunarak
Hükümetçe alınmış veya alınması düşünülmüş
tedbirler nelerdir?
3. Nihayet, her ne suretle olursa olsun bu
yardımdan millî iktisadımız faydalandırılabilecek midir? Hükümetin bu husustaki kanaati ve
bu kanaatinin mesnetleri nelerdir?
Burdur Milletvekili
Fethi Çelikbaş

0:2

TİCARET VE EKONOMİ BAKANI ZÜHTÜ
HÎLMÎ VELÎBEŞE (İzmir) — İktidara geldiği
miz anda elimize aldığımız en mühim meseleler
den biri de sayın Fethi Çelikbaş'in sorusunu
teşkil eden mevzudur. Vaktin darlığı yüzünden
çok acele hareket etmek, mühim bir hakkın zi
yaa uğramasına meydan vermemek lâzımdı.
Memnuniyetle kendilerine haber verebilirim ki,
bu mesele neticelenmiş, iki milyon doların çi
mento sanayii için şahsi teşebbüse mal edilmesi
keyfiyeti size arzettiğim §u anda bir emrivaki
olmuştur. Binaenaleyh bir santim bile zayi edil
memiştir.
Esasen Hükümetimiz her hangi bir formali
te yüzünden işin gecikmemesi için bu vadide bü
tün ihtimalleri düşünerek tedbirlerini almış bu
lunuyordu. Hükümetimiz hususi teşebbüs ve
sermayenin memleket ekonomisindeki mevkiini
ne kadar ehemmiyetli olduğunu lâyikiyle takdir
ettiği için hususi teşebbüse her sahada teşvik et
mek ona memleket çapındaki çok geniş alanda
emniyetle çalışmak imkânları vermek kararın
dadır. Bu vadide Marshall Plânından da âzami
istifadesini temin etmeyi kararma dâhil olan bu
imkânlardan addetmektedir.
Sayın arkadaşımı bu mâruzâtımla tatmin et
miş olduğuma kaniim.
BAŞKAN — Fethi Bey söz istiyor musunuz?
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem
arkadaşlar, bir aylık bir çalışma devresi içeri
sinde çok mahmul olduğunu yakından bildiği
miz Hükümetten böyle bir soru sormaktaki
maksadım kısaca şundan ibarettir:
Bu yardım, takrirde de ifade edildiği veç
hile, zamanla mukayyettir. İki gün sonra bit
mektedir. Kendilerine teşekkür ederim ki, bu
yardımdan istifade edilmesi için, bugün gereken
teşebbüsler yapılmıştır.
İkinci olarak 1950 ve 1951 yıllarında gerek
direkt, gerek endirekt yardımlardan halen bir
miktar indirilmiş bulunmaktadır. Amerikalıla
rın teklifi üzerine Avrupalılararası yardımdan
% 40 1949 - 1950 senesine nispetle, doğrudan
doğruya Marshall yardımından .% 25 indirilmiş
tir. Yardımla ilgili memleketlerin programları
Avrupa İktisadi İş Birliğine gitmiş ve orada
tetkik edilmiştir. Bu vaziyet karşısında hakika
ten takriri verdiğim tarihte hususi teşebbüsün
memleketi böyle mühimce bir yardımdan mah
rum etmek lâkaydisi karşısında gelecek seneler-
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de de bu yardımların esasen ineceğini de nazara
alarak son derece mahmul olduğunu bildiğim
Hükümete bunu belirtmek istedim.
Kendilerine İm işin yapılmasından do
layı teşekkürlerimi ifade etmek isterim.
9. — Siird Milletvekili Baki Erden'in,
Si
ird'in Sason ve Kozluk ilçelerindeki yasak böl
ge hakkında ne düşünüldüğüne dair Başbakan
lıktan sözlü sorusu (6/29)
BAŞKAN — 9 neu soruya geçiyoruz.
Buna benzer bir soruya evvelce cevap veril
diğini zannediyorum. Maamafih bir defa bunu
da okuyalım.
Başkanlık Yüksek Katına
Siird'in Sason ve Kozluk ilçelerinde kâin,
takriben 40 - 50 kadar köy ihata eden memnu
bir mıntaka mevcuttur. Mezkûr mmtakanm
sakinleri tahminime göre on yıl önoe başka
•vilâyetlere göç -ettirilmişlerdi. Bu vatandaşlar
sürgün cezalarını çekip 2 - 3 yıldan beri peyder
pey geri dönmektedirler. Lâkin memnuiyet
dolayısiyle köylerine yerleşemediklerinden ci
var yerlerde tabiî tesettür arıyarak mağara
ve sairelere yerleşmekle ve kısmen de açıkta
kalmaktadırlar. Binlerce vatandaşımızın bugün
arzettikleri manzara yürekleri açındıracak ve
tüyleri ürpertecek kadar fecidir. Onların ve
barınacak yerleri ne geçinecek toprakları ve ne>
de besliyecek hayvanları vardır. Bundan ma
ada Sason ve Kozluk ilçelerinin en verimli
arazilerinin
mühim bir kısmı memnu bölge
içinde olduğundan her iki ilçenin iktisadi du
rumu felce uğramış gibidir.
Kanaatime göre mezkûr ve buna mümasil
bölgeleri sekenelerine açmanın zamanı gelmiş
tir. Böylelikle hem hatırı sayılır bir vatandaş
kütlesinin acısına dayanılmaz yarası kapanır
ve hem de metruk ve hazin manzara arzeden
vatan parçaları kısa bir zaman içinde mesut
birer mamure haline gelmiş olurlar. Hüküme
timizin bu husustaki görüşünün Başbakan veya
ilgili başka bir Bakan tarafından sözlü olarak
açıklanmasını en derin saygılarımla'rica ede
rim.
Siird Milletvekili
Dr. Baki Erden
(Baki Erden (Siird)— Söz istedi)

Ö :2

BAŞKAN — Evvelâ Bakandan cevap isti
yor musunuz?
BAKÎ ERDEN (Siird) — Hayır effendim.
Başkan — O halde buyurun.
BAKÎ ERDEN (Siird) — Sayın Başbakan
Yardımcısı Samet Ağaoğhı,'nıın, diğer bir soru
münasebetiyle biraz evvelki beyanatı beni ta
nı amiyLe tatmin etti. Binlerce
vatandaşı mu
hakkak sevindirecektir. Benim ondan ve diğer
kabine arkadaşlarından ricam; Karakış basma
dan evvel bu bölgeler sekenesinin yerleşmesidir.
Kendilerine bu adımlarda başarılar dilerim.
Sözlerim bundan ibarettir.
10. — Diyarbakır Milletvvekili Mustafa Ekinci'nin, Dokuzuncu Bölge Yollar
Müdürlüğünün
yol faaliyeti ile personel, akar yakıt ve nakil va
sıtalarının durumları hakkındaki sorusuna Ba
yındırlık Bakanı Fahri Belen'in sözlü cevabı
(6/30)
BAŞKAN — Efendim, 10 neu soruya geçi
yoruz. Bav Mustafa Ekinci buradalar mı
MUSTAFA EKİNCİ
(Diyarbakır)
Buradayım.
BAŞKAN —• Öncrgevi okutuvorum.
1». M. M. Başkanlığına
Senelerden beri tevali eden ihmalin neticesi
olarak çok bakımsız ve harap vaziyete düşen
şark vilâyetlerimizin kalkınmasına matuf mesai
arasında bulunduğu zannedilen yollar IX. böl
ge faaliyeti üzerinde çeşitli tenkit ve şüpheler
tekasüf etmiş bulunmaktadır.
İyi niyetlerle ayrılan tahsisatın bu bölgede
mihveri lâyıkmda idare edilmeyip, çok müsa
mahalı ve müsrüfane heder edildiği hakkında
kulaklarımıza kuvvetli haber aksediyor.
Bu sebeple Sayın Bayındırlık Bakanının
aşağıdaki noktalar üzerinde bizi tenvir etmesi
ricasındayım :
1. IX. Bölgenin umumi tahsisatı nedir?.hangi fasıldan verilmektedir?.
2. 1949 senesinde ne kadar iş yapılmış ve
ne miktar para harcanmıştır!
3. 1950 senesinde personel ve akaryakıt
tahsisatı nedir?. Şimdiye kadar kaç liralık ve
kaç Km. yol yapılmıştır?.
4. Kış mevsiminde çalıştırılmıyan motorlu
vasıtalar için ne miktar akaryakıt sarfedilmiştir?.
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5. Bölgenin binek, kamyonu v. s. motorlu
vesaitinin adedi nedir?. Bedelleri ne kadardır?.
6. Yolların mütaahhide verilmeyip emane
ten yaptırılmasındaki faide nedir?.
7. Çalışan personellerden vilâyet emrine
alınmışlar var mıdır?.
Yukarda yazılı soruların Meclis kürsüsün
den cevaplandırılmasını Bayındırlık Bakanın
dan rica ederim..
Diyarbakır Milletvekili
Mustafa Ekinci
BAYINDIRLIK BAKANI FAHRÎ BELEN
(Bolu) — Say m Diyarbakır Milletvekili Mus
tafa Ekinci'nin Yollar 9 ncu bölge faaliyeti
hakkında sordukları hususları madde madde
cevaplandırıyorum.
Soru 1. 9 ncu bölgenin umumi tahsisatı
nedir'?. Ve hangi maddelerden verilmiştir?.
Cevap : Karayolları Umum Müdürlüğü 1950
Bütçesinden 9 ncu bölgeye ayrılan ödenek ye
kûnu 5 397 074 liradır. Bunun 2 015 064 lirası in
şa ve sürekli, onarmalara 126 00ü lirası maaş ve
ücretli memur aylıkları, büro masrafları, kira
ve yolluklara tahsis edilmiştir.
3 250 000 lira da Doğu kalkınması özel bö
lümünden verilmiştir.
Soru 2. 1949 senesinde ne kadar iş yapıl
mış ve ne miktar para harcanmıştır?.
Cevap : 1949 yılında yeni güzergâh açılmak
suretiyle 120 kilometrelik yolda geçit sağlan
mış, 336 kilometre mevcut yol ıslah ve takviye
olunmuş, 270 kilometre yol üzerinde vesaite zor
luk veren kısımlar izale edilmiş ve 177 kilomet
re yol bakım altında bulundurulmuş 4 büyük
köprü esaslı surette tamir edilmiş, bir köprü
yeniden inşa olunmuş ve Diyarbakır'da bir
atelye tesis edilmiştir. Bütün bu işler için
4 963 855 lira harcanmıştır.
Soru 3. 1950 senesinde personel ve akar
yakıt tahsisatı nedir?. Şimdiye kadar kaç kilo
metrelik ve kaç liralık yol yapılmıştır?.
Cevap : 1950 yılında dokuzuncu bölgeye ay
rılan personel ödeneği 434 180 lira, akar ya
kıt ödeneği 400 000 liradır. İnşaata henüz baş
lanmış bulunmaktadır.
Soru 4. Kış mevsiminde
çalıştırılmıyan
motorlu vasıtalar için ne miktar akar yakıt savfedilmiştir?.
Cevap : Umumiyetle Kışın faaliyet az oldu-
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ğuna göre akaryakıt sarfiyatının pek cüzi ol
ması icabetmektedir. Bu hususta bana da bâzı
müracaat ve şikâyetler oldu. işi tahkik ettir
mekteyim. Uygunsuz hareketleri görülenle:'
hakkında kanuni muamele yaptıracağım.
Soru 5. Bölgenin binek, kamyon ve saire
motorlu vesaitinin adedi nedir, bedelleri ne ka
dardır?.
Cevap ': Bölgede 173 parça motorlu vasıta
vardır. Bugünkü rayiçlere göre tahminî bedel
leri 2 551 000 liradır.
6 neı soru : Yolların mütaahhide verilmeyip
emaneten yaptırılmasında fayda nedir?
Elde kâfi makine bulunmasından da fayda
lanılarak işlerin daha ucuz ve daha süratli ya
pılması gayesiyle eski Hükümet zamanında bu
yolların emaneten yapılmasına karar verilmiş
tir. Bu kararın tatbikat sahasındaki fayda ve
mahzurlarını tetkik ettirmekteyim.
7 nci soru : Çalışan personellerden vekâlet
emrine alınmış var mıdır?
Çalışan personellerden vekâlet emrine alman
yoktur. Bu bölgede esaslı tetkikat ve tahkikat
yapmak üzere üç kişilik bir heyet mahalline
gönderilmiştir. Yolsuz ve kanunsuz hareketler
görüldüğü takdirde kanuni takibat yapılacaktır.
İsrafı önlemek için de gerekli tedbirler alınmış
VÖ alınmaktadır.
Hükümetiniz yollar mevzuunu önemle ele al
mıştır, ve programlar hazırlanmaktadır.
Bu mühim mevzu hakkındaki ilgilerinden do
layı sayın Mustafa Ekinci'ye teşekkür ederim.
MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Çok
muhterem arkadaşlar, sabık Hükümetin demok
rasi inkılâbı itibariyle büyük işler ve kararlar
alacağı bir sırada böyle bir soru tufanına tutul
duğu bir zamanda maalesef ben de bir soru için
buraya gelmiş bulunuyorum.
Soru, bir keyfiyetin bir telâkki ve zihniye
tin izahı olmakla beraber dairei fesat halini al
mış bir müessesenin kötü çalıştığını izah idi. Bu
itibarla memleket namına ehemmiyetli addetti
ğim için huzurunuzu rahatsız ediyo um.
Coğrafi durumu itibariyle Şark illeri adını
taşıyan vilâyetlerde yaşamakta olan halkın ih
mal, gadir ve biraz daha ileri giderek zulüm
içinde yaşadıkları hayatın orta çağ mahiyetin
de geri olduğunu burada izaha lüzum görmem.
Bu vatandaşlarımızın kalkınması için icabe-
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1950 senesinde yol için 6,5 milyon lira ay
den bâzı kararlar almak üzere zamanında hu- I
rılmıştır. Halbuki yol yapma keyfiyeti mevzuu
zurunuza çıkacağız.
bahis değildir. Bu müessesenin elinde 22 tane
iktidar partisinin bu bölgelerde yaşı yan
binek otomobili vardır. Düşünün ki, bu müesse
halkı avutmak kastı ile., (hangi iktidarın? Ses
senin elinde 22 tane binek otomobil mevcuttur.
leri.)
Sayın aıkadaşlar; muhakkak surette bu mües
Sabık iktidarın, onu kastediyorum, 1949 dasesede yeni mektepten çıkmış kıymetli insanlar
ki iktidardan bahsediyorum, bunun anlaşılraımevcuttur. Fakat yağma hasanın böreği darma
yacak tarafı da yok, mamafih tavzih edeyim.
dağın edilmektedir. Bu itibarla yeni' gençlerin
Bu bölgelerde yaşıyan halkı avutmak kastı
bile ahlâkının bozulmasına bu müessese bir sebep
ile bir (Şark kalkınması programı) ortaya ko
teşkil etmektedir. Burada hesap kitap yoktur.
nulmuştur. Zira iktidarın elinde böyle bir prog
Yevmiyeler on, on, beş, yirmi, yirmi beş, otuz he
ramı yoktur.
sap edilmektedir. İçinden anladığıma göre bâzı
Buna biraz da siyasi atlatmak namını ver
arkadaşları kayırmak suretiyle hiç çalışmayan
mek mümkündür. Çünki sekiz vilâyetin kalkın
ların
yevmiye aldıkları vakidir. (Doğru, doğru
ması için ayrılan 13 milyon haricinde umumi
sesleri;.
muvazeneden bu bölgelere her hangi bir suretle
istifadesi mevzuubahis olamıyor.
Vaziyetin tatbikat sahasında böyle oluşu do1 ayı siyle tabiî iş geri kalmış ve halk sukutu ha
Sekiz vilâyet için 13 milyon liralık bir para
yale uğramıştır. Kalkındırma diye ayrılmış olan
ayrılıyor. Ayrılan bu paradan, bakanın bu
para heder edilmektedir. Zaten benim bildiğime
gün burada izah ettiği gibi, bayındırlığa beş
göre kalkınma için Bayındırlık Bakanlığına altı
milyon liraya yakm, yani dört milyon dokuz
milyon, küsur lira ayrılmıştır. Bunun dört mil
yüz küsur bin lira tahsis edilmiş bulunuyor.
yonu masraf olunca 2,5 milyon liralık yol inşaatı
Fakat bu paranın o bölgede gayesine sarf/e
yapılacaktır neticesi zaten ortadadır. Bu da sui
dilmesi gerekirken, Türk hazinesini, Türk ma
istimal edildiğine göre hiçbir şey yapılmamıştır.
liyesini daima izrar eden bîr illet burada da
Mîlletin iktisadi buhran içinde kıvrandığı bir
baş göstermiş oluyor. Yani iş için adam değil.
«ırada ayrılmış olan bu para keyfemayeşa sarfeadam için iş bulma zihniyetiyle kurulmuş olan bir
dilmiş bulunuyor.
müessese ile israfa, fantaziye ve ızrara gitme
Bu işten müstefit ve mutena'im olmak için
zihniyeti burada da hâkim oluyor ve bunun
altıbaçuk milyon liralık, eğer icabederse yüz
için de dokuzuncu yollar bölgesi adıyla bir böl
milyon liralık iş yapacak mütaahhitlere vermek
ge teşkilâtı tesis ediliyor. Sayın bakanın bu hu
tense emaneten idare etmek suretiyle bunun bu
susta verdiği izahatta yanıldığını zannediyo
şekilde suiistimaline meydan veriliyor. Sayın
rum. Çünkü personel masrafı olarak 450 bin
Bakan bunu tetkik buyuracaklarını söylediler.
lira. mevcut olduğunu söylediler, halbuki yalnız
Bu iş tetkik işi değildir, derhal durdurma işidir.
Mayıs ayında personel masrafı 200 170 liradır.
Personel masrafı bir sene devam ettiği takdirde
Muhterem arkadaşlar; sizi fazla rahatsız et
2 milyon 400 000 lira tutar. Çünkü her ay
memek için sözümü burada kesmek istiyorum.
mevcut makinalarm akaryakıt masrafı yetmiş I Şark bölgesinde yaşıyan insanlar kalkınma adını
beş ilâ yüz bin lirayı bulmaktadır. Bunları fa
taşıyan yardımdan dolayı şükran ve mirmet hissi
tura ile ispat etmek mümkündür.
duymuşlardı, fakat bu tetkikat karşısında su
kutu hayale uğrayarak müteessir olduklarını bu
Bakanın verdiği izahata göre iki milyon kü
rada izah etmek isterim.
sur liralık yol yapılacaktır. Buna ayrılan tah
sisat beş milyon liradır. Dört milyon lira yalnız
Sayın Bakandan rica ediyorum bunu derhal
bu işin ilk safhasına sarf edilecektir. Bu mües
durdursunlar. Zira bu tetkik Millî menfaatin za
sese resmî bir sıfatı haizdir.
ra rinadır, Millî kalkınmamızın zararmadır.
Diğer iki buçuk milyon liraya gelince : Eski
(Jöndermiş oldukları heyet bu işleri tetkik ile
zihniyette olduğu gibi inşaata devam buyrulsun.
meşgul değildir. Bir maliyet tesbiti için uğraş
Efkârı umumiyenin anlattığına göre bu masraf
maktadır. Halbuki bundan vekâlet emrinde tu
ların yarısı suiistimale uğramaktadır. Bugün
tulmuş gayriahlâki hareketleriyle dairelerden
Şark illerinde yol denen birşey yoktur.
| kovulmuş insanlar da mevcuttur. Sayın Bakana
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,:
icabederse isimlerini dahi vermek mümkündür. I vurulmuş mudur?
Saygılarımızla
Bu itibarla yakın ilgilerini bilhassa rica ederim.
Trabzon Milletvekilleri
(Alkışlar).
Mahmut Goloğlu
S. Esat-Alperen
11. — Trabzon Milletvekili Mahmut" Goloğ
S. Fehmi Kalaycı
lu fnun, Trabzon, Akçaabat ve aynı
durumda
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURÎ
olan diğer bölgelerin tütün mahsulü hakkındaki
ÖZ SAN (Muğla) — Muhterem arkadaşlar, Mah
sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı Nuri özmut Goloğlu arkadaşımızın sorularına cevapları
san'ın sözlü cevabı (6/31)
mı arzediyorum.

BAŞKAN — 11 nci soruya geçiyoruz.

1. 20 Haziran 1950 tarihine kadar yapılan
anbarlama kayıtlarına göre; Trabzon ve Akça
abat'da ceman 5 771 514 kilo tütün istihsal
edilmiştir.

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
Memleketimizin en başta ihraç mahsullerin
den ve millî servetlerinden biri olan tütünün
2. Aynı tarihe kadar, Trabzon ve Akça
bugünkü durumu memleket iktisadiyatı bakımın
abat'da 2 927 826 kilo tütün satılmıştır. Bunun
dan endişe verici görülmektedir. Bu arada bil
160 033 kilosunu tüccar, 2 767 727 kilosunu Te
hassa Trabzon, Akçaabat ve havalisi tütünleri
kel İdaresi satın almıştır.
nin pek az bir mubayaadan sonra, olduğu gibi,
3. Arzedilen vaziyete göre ayni tarihte
müstahsil elinde bırakılması tek mahsulle geçi
1 957 600 kilo bakiye tütün gözükmektedir.
nen bu mmtaka halkını çok feci bir duruma
Trabzon ve Akçaabat tütünlerinden Tekel İda
sokmuştur. Esasen büyük masraflarla ve esasen
resinin şimdiki sarfiyatına göre fabrikasyon ih
büyük masraflarla ve borçlanma yoliyle meyda
tiyacı üç milyon kilo civarındadır. Bu alım nok
na getirilen bu mahsulün satılmaması- halinde
talarının dış piyasada alıcısı, hemen hemen Mı
doğacak neticelerden en mühimleri, bir kerre
sır'dır. Bu piyasanın da aldığı miktar 500 000
borç içindeki züırram borcunu ödiyememesi sa
ilâ bir milyon kilo arasındadır. Bu rakamlara
niyen ağır faiz yükü altında kalınması, bu yüz
göre Trabzon ve Akçaabat'ta istihsal 4 - 4,5 mil
den yeni istikraz yapamaması ve binnetice tek
yon kilo civarında kaldığı takdirde satışlar mü
rar istihsalde bulunamam asıdır. Hulâsa bugün | sait şartlar içinde cereyan eder. Bu miktarı aş
Trabzon, Akçaabat ve havalisi zürraları tek ke
lığı. takdirde daima satış zorluklariyle karşı
lime ile açlığa mahkûm durumdadırlar. Bu se
karşıya kalınacaktır. Halbuki son dört sene için
beple aşağıdaki hususların Gümrük ve Tekel Ba
de bu iki yerin istihsali 3,5 milyon kilodan
kanlığınca sözlü olarak cevaplandırılmasını di
5 700 000 kiloya yükselmiş bulunmaktadır.
leriz.
Mısır piyasası bu yıl muhtelif sebeplerle na
zik
bir durum arzetmektedir. Bunun için bu yer
1. Trabzon ve Akçaabat'da son yıhn istihsal
ekicilerinin,
istihsallerini piyasa şartlarına göre
miktarı nedir?
ayarlamaları zarureti vardır.
2. Bıı miktardan bugüne kadar Tekel İda
Diğer bölgelerde de olduğu gibi Trabzon ve
resi ve tüccarlar tarafından ne kadar mubayaa
Akçaabat'da
tekel programına göre destekleme
edilmiştir.
mubayaalarına devam etmektedir.
3. Bakiye kalan miktar nedir ve bunun mu- I
4. Trabzon mıntakası hariç, Marmara ve Ka
bayaası için Bakanlıkça ne düşünülmektedir, bir
radeniz bölgelerinde (37 484 772) kilo istihsal
tedbir alınmış mıdır?
ı
den 21 140 230 kilosu satılmış ve 16 344 542
4. Trabzon ve Akçeabat mıntakası duru- l lîilo civarında bakiye bulunmaktadır. Buralarda
ımında bir başka mmtaka. var mıdır? Onlar hak
halen piyasa devam etmektedir. Tekel İdaresi de
kında bir tedbir ittihaz edilmiş midir?
' mürettebi dâhilinde alımlarda bulunmaktadır.
Akçeabat'da mubayaa edilen miktara naza- j Tüccarlarla yaptığımız temaslardan anladığımı
ran ihraklığa ayrılan miktar nedir? thraklığa ! za göre bu mmtakalardan tüccarlarımız daha
ayrılan tütünler mühim bir yekûn tutuyorsa I bir miktar tütün alıcısı durumundadır.
Bu mubayaaların tahakkuku halinde, alıcı
bu hususta bir tahkik ve tetkik tedbirine baş i
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elinde yalnız vasfı düşük olmak üzere 3 - 4 mil | sebep, Karadeniz mahsullerinden mısırın alın
yon kilo tütün kalacağı tahmin edilmektedir.
ması ve tütünün ihtiyaçtan fazlasının da tü
t ü n müstahsilinin elinde bulunmasıdır.
Rekolte fazlalığı, geçmiş yılların istok du
Bu vaziyet karşısında ortaya bir mesele çı
rumu ve dış pazarların arzettiği gayrimüsait
kıyor. 'Asıl mesele burada. Ne yapacağız? Bu
şartlar yüzünden tütüncülümüz ciddî müşkül
sene fazlalık var, bu fazlalık yarın da olacak,
lerle karşılaşmıştır. Bu yüzden tütünlerini sür
bir sene sonra da olacak. Şayet biz bu tütünleri
atle ellerinden çıkaramıyan müstahsıllarımızın
ihraç
edemezsek-ki bunlar yalnız ihraç metal
ne büyük sıkıntı ve ıstırap içinde bulundukları
dir -vaziyet ne olacak? İşte dâva burada, Bu
nı biliyoruz. Bu sıkıntı ve ıstırabı mümkün ol
noktayı halletmek lâzımdır.
duğu kadar asgari hadde indirebilmek için-Hü
Geçenlerde Tütüncülük Kongresi yapıldığı
kümetiniz bütün imkânları kullanmak kara
sırada vâki olan Başbakanın beyanatını , gaze
rındadır.
telerde okumuştum. Orada söylediği sözler sıra
5. — 1949 mahsulünün idrakine rastlıyaıı
sında : «Tütün zeriyatmı tahdit etmeyi düşün
Ağustos ve Eylül aylarında fazla yağan yağ
müyoruz, bilâkis ihracını temin etmek ve böyle
murlar dolayısiyle gerek vasıf ve gerek randı
ce daha da artırmayı düşünüyoruz» demişlerdi.
man itibariyle yeryer büyük farklar göster
Bu vaziyet karşısında yepyeni bir mevzu ile kar
miştir. Bu itibarla ihraklık miktarı bâzı
şı karşıyayız. Bu esbabı mucibe altında yine pa
yerlerde % 44 de kadar yükselmiştir. Akçara yokluğu, yine ambar yokluğunu kabul etmek
abad'da 20 Haziran tarihine kadar ambarlanan
lâzımgeliyor. Bu iki sebepten dolayı tütünler
2 436 818 kilo tütünün 587 678 kilosu ihraklığa
alınmamıştır. Hakikaten bu para ve ambar yok
ayrılmıştır ki nispeti % 24,5 tur. Bu nispetin
luğunu kabul etmek zorundayız. Biz bu iki dar
Taşova'da % 26, Erbaa'da % 27 olduğunu bir
lıktan bilhassa ambar darlığı üzerinde duruyofikir edinmek için arzediyorum.
I ruz ve zannediyoruz ki, en hakiki sebep de buBölge itibariyle ihraklık tütün nispeti Mar
I dur. Senelerden beri bu mevzu üzerinde ilgilen
mara'da % 12, Karadeniz'de % 13, Şarkta %
miş bir arkadaşınız sıfatiyle, her ne zaman bu
15 ve umumi rekolteye göre de % 5,5 tur.
I mevzu ile ilgilenmiş isem, karşıma çıkan sebep
BAŞKAN — Bay Mahmut Goloğlu.
daima ambar yokluğu olmuştur.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muh
Bunu şu şekilde ifade ediyorlar «ambar bu
terem arkadaşlarım; Sayın Bakanın verdiği
lun alalım», diyorlar. Bu, şu zihniyetten ileri ge
izahatı evvelce zaten kendileriyle yaptığım te
liyor. Ambarı bulmak Devlet için bir mecburi
masta az çok dinlemiştim. Bendeniz o izahatı
yet midir, değil midir? Halbuki kanunen tütün
kâfi bulmadığım için bir sözlü soru halinde
için ambarı bulmak idarenin kanuni bir mecbu
meseleyi buraya getirmiştim.
riyetidir. Çünkü kanunla müstahsilin mahsulüŞunu söylemek mecburiyetindeyim ki, soru I nü ambara getirmesi, Tekel İdaresinin göstere
larıma yine net ve katî cevaplar alamamış va
ceği ambara koyması bir mecburiyettir. Muayziyette bulunuyorum. Bir kere aslolan vaziyet
ven müddet içerisinde tütününü oraya getirip
şudur - ki bilmiyorum bir rakam hatası mı I koymak zorundadır. Şu halde mademki bu ka
oldu - bakiye 1 957 000 gibi göründü. Halbuki
nun bize bu mecburiyeti yüklemektedir, gayet
bu; 2 957 000 olacak. Mühim bir yekûn mah I tabiî olarak karşılığında Devlet de bir mükelle
sul, henüz zürram elindedir. Bu iş sözlü soru
fiyete giriyor demektir. Yani idareye ambarını
olarak buraya gelmeden evvel yaptığımız te
bul ben getirip vereceğim diyecektir.
maslarda üç esbabı mucibe ile ileri sürülmüştü. 1
Her ne suretle mülâhaza etmiş olursak olaBirisi para yokluğu, diğeri ambar yokluğu bir I hm, göz önünde beliren vaziyet şudur: Zürraın
diğeri de tüccarların mubayaaya dâhil olması
elinde tütün vardır, daha evvel fazla tütünün
lüzumunu tazammun eden ihtiyatî bir vaziyet.
elinden almmıyacağı zürraa anlatılmadığı için
Şimdi anlıyoruz, buradaki tütünlerin mu
bu mahzur ortaya çıkmıştır. Şimdi bu mahsul ne
bayaa edilmemesinde, demek oluyor ki, bu üç
olacaktır Bakan destekleme mubayaasına de
sebep de mevzuubahis değildir. Çünkü burada
vam ediyoruz, dediler. Fakat şayet benim sayın
bu üç sebepten bahsedilmedi. Buradaki asıl I Bakanla bu işi görüştüğüm ana kadarki destek-
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leme mubayaasını kabul ediyorlarsa, bunu ben î
yüksek huzurunuzda destekleme mubayaası ka
bul edemiyeceğim ve vaziyeti şöylece anlataca
ğım:
Trabzon'da ayın birinde idarenin satın aldı
ğı tütün 8843 kilodur. Ayın ikisinde 9600 kilo,
üçünde 21000 kilodur. 4, 5, 6, 7 ve 8 nde muba
yaa yoktur. 9 nda 2600 kilodur. Ondan- sonra
ben bu sözlü soruyu Meclise getirdiğim için ta
kip etmedim.
Trabzon'daki mubayaa vaziyeti budur. Ben
bu işin bir destekleme mubayaası olmadığını ile
ri süreceğim. îdare 13000*, tüccar 7000 kilo al
mıştır.
Yalnız antrparantez şunu arzedeyim ki Trab
zon'da olduğu gibi buradaki de 600 bin kilo de
ğildir. Çünkü 2 milyon 500 bin kilo olarak bir
kazaya ait mahsul elinde bulunmaktadır. 10 da >
8 bin, 11 de yok, 12 de yok.
Şimdi görülüyor ki, burası elinde 2 mil
yon 500 bin kiloya yakm tütünü bulunan bir
kazadır. Böyle bütün memleket çapındaki mu
bayaa neticelendiği zaman yine 13 yahut 17 mil
yon bakiye kalacaktır. Ama bunun üç milyona
yakınını, 2 milyon 500 bin kilosunu bir kazanın
sırtında bulundurmak ve bahusus başka sözlü
sorular vesilesiyle arkadaşlarımızın çok güzel
tebarüz ettirdikleri gibi, sefaletten daha büyük
nasibi olmıyan bu memleketin halkına yüklemek
bir az ağır kaçar. Binaenaleyh şu vaziyet dâhi
linde sayın Bakandan rica edeeeğim: Bunu des
teklemeyi kabul ediyorlar ve bununla tüccarla
rın piyasaya gireceğini zannediyorlarsa, şu noktayi kendilerine arzetmek isterim ki.; bu vazi
yet devam ederse tüccar mubayaaya girmez.
Çünkü görüyor k i ; idarenin takati kesiliyor, bi
raz daha bekler ki tamamen arzu ettiği fiyata
tütünleri alabilsin.
r
Şimdi son noktaya, ihraklık vaziyetine te
mas edeceğim.
Filhakika Akçaabat'ta, iklimin kötü olması
dolayısiyle, geçen seneki istihsal fazlaca ihrak
lık vermiştir. Kanunen bu ihraklık kıymetlendirilinceye kadar imha edilir, fakat cüzi bir ih
raklık mevzuubalıis olursa esasen kanunun bu
maddesi hiç nazara alınmadan bu ihraklığm im
hasından mühim bir netice doğmaz. Fakat, bu
gün görülüyor ki, elde mühim miktarda ihrak
lık tütün istoku vardır. Bu tütünün değerlen
dirilmesi mümkün müdür? Bendeniz esasen so- I
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rıımda, ihraklık tütün miktarının mühim bir
yekûn tuttuğunu ve bu hususta bir tahkikat ya
pılarak, alınacak tedbire baş vurulmuş olup ol
madığına dokunmuştum.
Hakikaten bugün Akçaabat'ta teraküm etmiş
mühim miktarda ihraklık tütün var mıdır, var
sa bunun sebebi tahkik edilmiş midir? Çünkü ar
kadaşlarım, Akçaabat maalesef siyasete alet ol
muştur. Ben burada siyaseti karıştırmak iste
mezdim, fakat ne yazık ki, bu güzel müstahsil
kasabamız eski iktidarın gazabına uğramıştır.
Vekil kendisine şikâyette bulunuldu diye çok
nispette ihraklık tütün istok ettirmiştir. Bu
miktar hakikaten büyük bir nispete kadar yük
selmiştir. Bu. iddia devam etmektedir. Bina
enaleyh, arzettiğim gibi, Bakanlıkça bu hususta
bir tahkik yapılmış mıdır?
Tetkik meselesine gelince; ihraklık tütünle
rin kanunun verdiği imkânlar dâhilinde değer
lendirilmesine imkân var mıdır, yok mudur? Sa
yın Bakan bu hususta birşey söylemediler. Ben
deniz burada söyliyeyim; Akçaabat'ta ihraklık
tütünlerin kilosunu beş kuruştan satın almak
üzere Mehmet Çolak isminde bir vatandaş talip
olmuş ve bir istida ile Gümrük ve Tekel Bakan
lığına müracaat etmiştir. Acaba bu hususta
ne düşünülüyor? Vatandaş bunu alırsa ne yapa
caktır? Kanunun verdiği salâhiyet dâhilinde bu
nu bir vatandaşa vermeye imkân varsa, Devlet
Tekel İdaresi bunu, kendisi yapaeak mıdır, yapmıyacak mıdır? Bu hususun da nazara alınması
lâzımgelir.
Ben bu ihraklık tütün işinden ziyade Sayın
Bakandan tekrar rica ediyorum, bu ricamı ora
daki vatandaşların ıstırabından doğmuş samimî
bir teklif olarak kabul buyursunlar. Bu destek
leme mubayaasını realitede kıymeti olmıyan bir
destekleme olacağını da kabul etsinler. Bura
lardaki mnbayaatm ihtiyaç nispetinde olmasını
ve süratlendirilmesini temin buyursunlar.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
TEKEL VE OÜMRÜK BAKANİ NURÎ ÖZSAN (Muğla) —Sayın arkadaşını, Akçaabat'ta
yapılan destekleme muamelesini çok az buldu]a;\ Halbuki rakam olarak arzetmiştim, tücca
rın 160 033 kilo almasına mukabil; Tekel,
2 767 727 kilo mubayaa etmiştir. Binaenaleyh
160 bin kilo yanında iki milyon 700 bin kilonun
biv mâna ifade ettiğini takdir buyurursunuz,
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Yine kayıtlara müsteniden arzı malûmat et- I leyli, Sayın Bakanın işin bu noktasını ele alma
iniştim, bu rakamda bir hata yoktur, halen Ak
sını rica ediyorum.
çaabat'ta 1 957 600 kilo tütün, bulunmaktadır.
BAŞKAN — Ruznamenin mütaakıp madde
sine
geçiyoruz.
îhraklık meselesine gelince; Bakanlığa ak
setmiş şikâyetler dolayısiyle mahallinde yapttırdığımız tetkikat ve tahkikat sonunda, ilıraklığa
ayrılan tütünlerin hiçbir değeri olmadığı ve sa
tılma kabiliyeti bulunmadığı tahakkuk etmiş
tir. 5 kuruşa talip çıktığını ifade buyurdular.
5 kuruşa aldığı tütünleri o zatın ne yapacağını
bilmek lâzımdır. Bunu al*p, ayıklayıp, sigara
yapıp çarşıda pazarda satamaz. İhraç kabiliye
ti lâzımdır. Halbuki ihrakiyelik tütünler, ihraç
kabiliyeti bulunmaması dolayısiyle ihrakiyelik
diye ayrılmıştır. Beş kuruşa aldığı tütünleri
eleyip ayıklayıp sonra kaçağa sarfetmek gibi
bir yola gidecek olan bir vatandaşa, bu tütünle
rin satılmasını arkadaşım da tensip etmezler
zannederim. Program dâhilinde destekleme
mubayaalarının devam etmekte olduğunu arzettim. Buyurdukları gibi, bugünkü para imkânları
bunun biraz daha az hızlı gitmesini intaç etmek
tedir. Fakat bunun da önlenmesi için Hüküme
tiniz tedbirler düşünmektedir. Ve arzettiğim gi
bi, bütün tütün kampanyası sonunda 3-4 milyon
kiloluk çok küçük vasıflı tütünlerin kalmış bu
lunması, 100 milyon rekolte yanında büyük bir
tehlike ifade etmemektedir.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen
dim, bir nokta yanlış anlaşılmış oluyor. Ben
yekûn üzerinden konuşmadım, bugün devam et
mekte olan mubayaa seyri üzerinde konuştum ve
bugünkü mubayaanın bir destekleme mubayaası
vaziyetini alamayacağını arzetmek istemiştim.
Belki yekûn olarak bugüne kadar yapılan muba
yaa bir destekleme mubayaası mahiyetini göste
rir. Ama mubayaanın bugünkü safhası bu vasfı
göstermemektedir. Nitekim bâzı mıntakalar,
aynı ıstırabı çekmektedir. Demin, Samsun 'lu ar
kadaşlarım da bundan şikâyet ettiklerini soyu
yorlardı.
Bir de ihraklık meselesi var. Bu, bambaşka
bir mevzudur. îhraklık, fabrikalardaki tütün
tozlarının sigara olarak imali meselesiyle alâkalı
değildir. O, bambaşka bir mevzudur. Kanun
onun için, sigaradan, başka maddeler imal etmek
için ihracına müsaade etmiştir. Kanuni sara
hat vardır. Onun için bunun talibi olan vatan
daş, esasen bunu alıp, ihraç edecek. Binaena-

12. — Eskişehir Milletvekili Abidin
Potuoğlu'nun, çiftçinin Ziraat Bankasına olan harç
larının iki veya üç yıl müddetle ve müsavi taksit
lerle ödenmesi hususunda Hükümetçe ne düşü
nüldüğüne dair Başbakanlıktan
sözlü sorusu
(6/32)
BAŞKAN — Abidin Potııoğlu burada mıdır?
(Yok sesleri) Ohalde geçiyoruz.
13. — Bolu Milletvekili Zuhuri Danışman'm f
kadrosuzluk yüzünden üç yıl sonunda terfi ettirilemiyen öğretmenler hakkında ne gibi tedbir
düşünüldüğüne dair sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı Avni Başman'm sözlü cevabı (6/33)
BAŞKAN — Zuhuri Danışman burada mı
dır? (Burada sesleri). Soru önergesini okutuyo
rum.
Yüksek Başkanlığa
Mesleğinde başarı göstererek üç sene sonunda
kıdem zammı alması icabeden bir kısım öğretmen
ler vardır ki, maaş kadrosunun mevcut olmama
sından dolayı gününde terfi ettirilmemektedir.
öğretmenlerin bu yoldan vâki mağduriyetle rinin giderilmesi için bir tedbir düşünülüp dü
şünü İnıediğinin Millî Eğitim Bakanı tarafından
sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica
ederim.
Bolu Milletvekili
Zuhuri Danışman
BAŞKAN — Buyurun Beyefendi.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ BAŞMAN
(İzmir) — Muhterem arkadaşlar, Bolu Millet
vekili Zuhuri Danışman arkadaşımız kadrosuz
luk yüzünden terfi edem iyen öğretmenlerin
terfileri için Millî Eğitim Bakanlığınca ne gibi
tedbirler düşünüldüğü hakkındaki sorusu ile
Bakanlığımızın bir an önce iyi bir hal şekli
ile ııeticelendirmiye çalıştığı mühim bir mese
leyi Yüksek Meclisin huzuruna çıkartmış oldu.
Hakikaten bugün ilköğretimin 27 935 öğret
men ve müfettişlerinden bu bütçe yılında Ma
yıs sonuna kadar 4697 kişi terfi etmiş olduğu
halde 1677 kişi kadrosuzluk ylüzünden terfi
I edemiyecek duruma düşmüş bulunuyor. Bunlar
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kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyenlerin iki
defada iki derece yukarıdan maaş almalarını sağlıyan 4598 numaralı Kanuna göre zamanında iki
defa üst-derece maaşa nail olmuşlar, fakat kadro
suzluk durumu devam ettiğinden ondan sonra
artık terfi etmelerine imkân kalmamıştır.
Ortaöğretimin 5147 öğretmeninden 101 öğ
retmen de aynı durumda bulunmaktadır.
Gerçi yaş hadlerini veya himzet müddetleri
ni tamamladıkları için emekliye ayrılacak olan
lardan boşalan kadrolarla bu öğretmenlerden
bir kısmının terfilerine yol açılacak ise de mü
him bii' kısmı yine eski durumlarında kalacak
lardır ve gelecek yıllarda kıdem müddetlerini
dolduranlar da bunlara katılacakları için bu
sayı artacaktır.
Şu noktayı da kayit etmeliyim ki, bu hal
yalnız Millî Eğitim kadrolarında çalışan me
murlara münhasır değildir. Devletin öteki şu
belerindeki memurlar da aynı durumda bulun
maktadır. Yalnız Millî Eğitimin öğretim perso
nel kadrosu başka Bakanlıkların memur mev
cutlarına nispetle çok kalabalık olduğundan bu
durumda olanların sayısı bizim teşkilâtta bü
yükçe bir yekûna baliğ oluyor. Millî Eğitim
Bakanlığı bu meselenin en uygun şekilde halli
için çare aramış ve bâzı tedbirler de düşün
müştür. Ancak tatbikattan doğabilecek netice
lerin inceden inceye tetkiki ve kanuni ve malî
formalitelerin ikmali gerektiği ve bu da biraz
zamana muhtaç olduğu için henüz katî bir
karara varılmamıştır. Bununla beraber me
selenin bir an evvel öğretmenlerimizi tatmin
edecek bir hal şekline ermesi için çalışıyoruz.
Bu neticeye vâsıl olmakta gecikmiyeceğimizi
beyan edebilirim.
Bu mevzuda söyliyeceğim şimdilik bundan
ibarettir.
BAŞKAN — Bay Zuhuri Danişman.
ZUHURİ DANIŞMAN (Bolu) — Muhterem
arkadaşlar, sayın Millî Eğitim Bakanı kadro
suzluk yüzünden maaş alamıyan öğretmenlerin
adedini söylemek suretiyle bize bir sahne çizdi
ler. Fakat asıl mesele, yalnız bu mağduriyete
uğrıyan öğretmenlerin, hocaların adedini söy
lemek değildir. Katî olarak o mağduriyetlere
son verecek bir tedbir bulunduğunu bize söyle
meleri icabederdi.
Bu, tabiî bir malî meseledir. Fakat malî
mesele de olsa mânevi bakımdan öğretmen gru-
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punun duyduğu ıstırabı burada kısaca bir iki
vaka söylemek suretiyle izah ederek canlandır
mamak istiyorum. Uzun söylemiyeceğim. Kısa
bir iki vaka arzedeceğim.
Uzun yıllardır sabık iktidar zamanında ha
kikaten öğretmen grupu daima asık suratla
karşılanmış, her vakit ikinci plâna atılmış ve
kendisine övey evlât nazariyle bakılmıştır. Bu
nun en son misalini İller Kanununun müzakere
sinde gördük. İller Kanunu müzakere edildiği
vakit burada bir mebus, (bir öğretmeni kıla
ğından tutup atamıyan Valiye ben Vali mi
derim) demişti.
öğretmen dediğimiz bu cemiyeti yetiştiren
kütleye, bu kadar hakir gözle bakan bir züm
reden öğretmen için ne bekliyebilirdik ? İşte
bunu bekledik ve sonuç budur.
Arkadaşlarım, öğretmen grupunun bir hu
susiyetini arzetmeme müsaadelerini rica ede
rim. Bütün memurlar, bütün vatandaşlar, biz
ce mukaddestir. Hepsinin de haklarını ve hu
susiyetlerini tanırız.
Fakat öğretmen grupu
nun bir tek hususiyeti vardır ki, o da; kader
birliği ettiği köylü ve köydür. O, köye giden
yegâne memurdur. Bugün memleketimizin •%
80 ni köylüdür. Köylerimiz hakikaten, bugüne
kadar tamamen ihmal edilmiştir. Köy âdeta bir
yük telâkki edilmiştir.
Köye giden diğer memurlar da yok değildir,
fakat bunlar sadece tahsildar ve jandarmadır.
Onun için köyün yegâne memuru, yakını öğret
mendir. Köylünün kaderini paylaşan da, dert
lerini dinliyen de ve bütün ömrünü, hayatını
köye vakfeden de yalnız öğretmendir. Onun
için 9, köyün yegâne memurudur ve O köyün
âilesindendir.
Buna rağmen köye giden yegâne memur.ol
duğu halde, köyü kalkındırmaya
çalışan,
köylüyü yetiştirmeye uğraşan bir zümre olduğu
halde maalesef köy gibi öğretmene de, kıymet
verilmemiştir. (Çok doğru sesleri)
öğretmen okullarından öğretmen olarak çı
kan gençlere, öyle bir telkin verilmiştir ki, tam
idealist olarak mektepten çıkarlar. İçinde şehre
tâyin edilenlerden çoğunu tanırım, şehre tâyin
edildikleri halde bırakıp köye gitmişlerdir, kö
yü kalkındıracağız, diye köye gitmişlerdir. Fa
kat köye gittikleri zaman ne olmuştur, araba
gitmez, otomobil gitmez, hiçbir vesaiti nakliye
gitmez. Ne kitap- vardır, ne gazete, ne de oku-
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yacak hiçbir vasıta. Öğretmen oraya gider 2 - .
3 senesini orada yine idealini yaşatır. Fakat,
4 - 5 sene sonra; gazetesi yok, kitabı yok, dün- ı
yadan tecerrüt etmiş olan bir öğretmen ne ya- |
pabilir?. Okumayan öğretmen olur mu?. Ola
maz. Fakat nihayet bu öğretmen 5, 6, 8, 10 se
ne sonra nihayet tahammül edemez naklini »is
ter. Dumura uğraı, zekâsı, çalışması hepsi... j
Nakledilmez. Ben 20 - 25 sene köylerde çürü
müş arkadaşlar gördüm. Köylerde çürümek mi
diyeceksiniz?. İliç olmazsa değişir. Bu hususta
bir vakayı anlatmak isterim. Bir öğretmen ar
kadaş uzak bir yere tâyin ediliyor. 10 sene kalı
yor, çocuklarını okutmak, hastalık ve saire ba
kımlarından naklini istiyor. Bakanlığın verdiği
cevap şu: (Eylül ayında kadrolar tanzim edi
lirken düşünülmek üzere isminiz listeye alınmış
tır.) Öğretmen memnun.. Eylül geliyor, nakli
nize imkân görüle tıedi, gelecek sene nakliniz
i
yapılacak deniyor, delecek sene de ayni ceva
I
bı alıyor. Bu böyle devam ediyor. Sonunda öğ
retmeni nakletmekten vazgeçilmiştir. 10 ucu se
ne bu cevap nasılsa verilemiyor. Her sene bu ce
vap verilirken onuncu sene sevap vermiyor.
Öğretmenin çektiği bir telgraf var, diyor ki;
(Maarif Vekfdeti Celilesine) dikkat buyurun
Maarif Vekiline değil de Vekilliğine, (Sıhhati
nizin işarı) diyor. Arkadaşlar, uzun yıllar Maa
rif Vekâleti hasta idi. Fakat 14 Mayıs 1950 den
sonra Maarif Vekâletinin kesbi afiyet ettiğine
inanmak istiyorum.
Arkadaşlar, öğretmen kıdem zammı almaz.
Niçin almaz?. Bunu izah edeyim. Bilmiyorum
başınızı ağrıtıyor muyum?. Uzun mu sürdü far
kında değilim af buyurun. (Devam sesleri) Kad
ro yoktur derler, îki üst derece alınır ama üçün
cüsü alınmaz, öğretmene niçin kıdem zammı ı
verilmiyor?. Öğretmen, kıdem zammı almak için
üç sene teftiş görmesi lâzımdır. Birinci teftişi
görür, ikinci teftişi de görür, üçüncü sene
müfettişin canı istemez gelmez veya maarif mü
dürü göndermez, teftiş görmez. Üçüncü sene tef
tiş görmedi diye de öğretmen kıdem zammını
alamaz. Bunda kabahat kimin?.. Müfettişi gön- i
dermiyenin. veya gelmiycn müfettişin mi? Bunun
cezasını yene maaşını alamamak suretiyle öğret
men çeker, Maarif Vekâleti değil.
Daha başka ve çok garip tecellileri var bu
kıdem zammının... Kıdemleri aynıdır, bütün şart
lar da müsavidirler, fakat kadro olmadığı için j
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aynı şartları haiz 100 öğretmenden 5 tanesi ter
fi eder. Bunları nasıl ayırırlar bilmem, kur'a
ile mi?.. Bu kadro var yok nedir? Ben bu kad
ro mefhumunu öğrenmek istiyorum.. Bence esas
olan şudur: Devletle memur arasında zımnî bir
mukavele var demektir. Bu mukavele şudur:
Devlet diyor ki; şu şartlar içinde bana hizmet
edeceksin, sana üç sene de bir maaş vereceğim.
Memur kabul, ediyor, çalışıyor fakat üç sene
sonra Devlet kadro yok, para, yok diyor. Mu
allim. başarı, göstermek suretiyle mukaveleye
ittiba ediyor da Devlet nasıl oluyor da muka
veleyi bozarak benim param, yok, kadrom yok
diyebilir? Buna Devletin hakkı var mıdır? Bu
rada mukavele tek taraflı bozuluyor. Öğretmen.
bozmuyor, Devlet bozuyor. Şimdi ispat edece
ğim. kadronun nerelerde olduğunu.
4598 numaralı Kanuna göre iki üst derece
maaş almak her memurun hakkıdır. Buna kadro dışı deniyor. Hani kadro yoktu? Demek ki
kadro yok değil, kadro verilmiyor. Sonra niçin.
iki üst derece veriliyor da, hak ettiği halde -3 ncü,
4 ncü, beşinci üst derece verilmiyor? Ben Millî
Eğitim Bakanlığından hak ve adalet mefhumu
na uymuş olması için şunu rica edeceğim : Ya
kadro versin, yahut iki. üst dereceyi kaldırsın.
Madem ki kadro dışı imiş, üçüncü, dördüncü,
beşinci üst derece de verilsin. Bunu ayrı bir ka
nun. mevzuu olarak mütalâa etmekteyim.
Bir memur arkadaşın maaşı 70 lira. Fakat
işgal, ettiği makamın maaşı. 90 liradır, ancak al
tı sene sonra 90 lirayı alabilecektir. Fakat
Bakanlar Kurulu kararı ile mütehassıs falan is
mi ile altı sene evvel 90 liralık kadro verilir. Öy
le değil mi arkadaşlar? (öyledir sesleri) Niçin
alıyor? Mütehassıs da onun için. Öğretmene ge
lince, farzedelim o5 lira alıyor, kendisine 50 lira
verilecek. 50 lira kadro yok mu? Var, fakat
mevkuftur. Ve öğretmene verilmez, hakkı iken
verilmez. Fakat mütehassıs unvanı ile bir baş
kasına verilir. Arkadaşlar, kabul buyurursunuz
ki öğretmen bizatihi mütehassıstır. İçimizden
her hangi birimiz her hangi bir vazifeyi yapabi
liriz, fakat bir matematik veya tarih okutabilir
miyiz? Bilgi olduğu halde yine yapamayız. Ho
calık esasen bir ihtisastır. Fakat bu hak, herke
se verilir, fakat öğretmene verilmez vâki değil
dir arkadaşlar.
BAŞKAN — Bii' dakikanız kaldı.
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'ZUHUR*: DANIŞMAN (Devamla) — Zama
nım bittiği için geri kalan kısmını kesiyorum.
(Devam devam sesleri), onun için özür dilerim,
yalnız Hükümetten ve bakandan bu kayıt etti
ğim hususlar üzerinde hassasiyetle durmaların]
rica edeceğim, burada sözlerime son veriyorum.
BAŞKAN — Ruznamede daha dört madde
vardır. Arkadaşların arzuları vardır, bir saat
geçtikten sonra Birleşime ara verilmesi.. 15 da
kikalık bir fasıladan sonra.. (Devam devam ses
leri) peki.
Müzakerenin devamını arzu edenler- lütfen
ellerini kaldırsın, peki.
Gündemdeki 14 ncü soruya geçiyoruz efen
dim.
14. — Giresun Milletvekili
fındık rekoltesinin düşüklüğü

Mazhar eŞner'in,
hasebiyle Girc-
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sun köylüsünün
iktisadi
durumunu
gelecek
mahsul yılına kadar ferahlatacak ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan söz(
lü sorusu (6/34)
BAŞKAN — Giresun Milletvekili Mazhar
Şener burada mı efendim? (Yok sesleri).
Kendileri burada yoktur, Tüzük mucibince
gelecek celseye tehir edeceğim.
15. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Ankara'da, Demirtepe civarında metruk Ya
hudi Maşatlığı arazisinin bugün kimlerin elinde
bulunduğu hakkında Adalet Bakanlığından söz
lü sorusu (6/35)
BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu
(Yok sesleri)

burada mı?

Bunu da talik ediyoruz efendim.

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Siircl Milletvekili Mehmet Daim Sualp'ın, seçim tutanağı hakkında Tutanakları İncele
me Komisyonu raporu (5/7) [1]
BAŞKAN — Siird Milletvekili Mehmet Daim
Sualp burada mı efendim? (Burada olmasına
lüzum yok sesleri)
Efendim, kendisinin seçim tutanağına taal
lûk ediyor.
Şimdi rapor okunacaktır, dinliydim.
(Rapor okundu).
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?
MEHMET DAİM SUALP (Siird) — Sayın
arkadaşlar, ben mazbatamın tasdikini temin için
müdafaa zımnında söz söyliyecek değilim. Esa
sen Tutanakları încelenre Komisyonunun rapo
runda da belirtildiği veçhile hakkımda yapılan
itiraz gayrivârittir. Ben sadece vaziyeti yüksek
huzurunuzda açıklamak ve merakla, heyecanla
neticeyi bekliyen seçmenlerime olduğu gibi ha
kikati aksettirmek için kürsüye geklim.
Arkadaşlar; biliyorsunuz ki büyük bir mü
cadeleden sonra buraya geldik, 150 arkadaşımı
zın seçim tutanaklarına itirazlar vâki oldu. Be
nim hakkımda yapılan itiraz, itiraz değil iftira
dan ibaret bir ihbar mahivetindedir. Bunu va1 ] 12 sayılı basmayazı tutanağın

sonundadır.

pan namımüstear kullanmıştır, kim olduğunu
hâla tesbit edemedik. Onun ihbarına göre güya
ben mahkûm olmuşum ve bu mahkûmiyet kara
rı da Ankara mahkemeleri tarafından verilmiş
ti/.
(,'ok şükür ki, Ankara demiş. Tahkiki kolay.
Sadece mahkûmdur deseydi uzun sürecekti. Na
mımüstear kullandığı için, bunun dilekçesini,
Meclis Başkanlığınca mevkii muameleye koymak
doğru değildir. Fakat ben, mademki bir ihbar
yapılmıştır, lütfen sorulsun ve netice tavazzuh
etsin dedim. Eğer bu muhbir imzasını gizleme
deydi ben kendisini takdir, belki de tebrik eder
dim. Zira buraya gelecek arkadaşların hepsinin
nezih hısımlardan ibaret olması lâzımdır. Belki
kulağına birşey çalınmış memleket ve millet men
faati için bu işte hassas davranarak ihbar etmiş
derdim. Fakat maalesef hüviyetini gizlemekle ve
bu ihbara hakikatmış gibi kati bir şekil vermek
le kastü niyetinin bozuk olduğunu ispat «der
mahiyettedir. Bu itibarla şerefli ve namuslu bir
vatandaşın yapamıyacağı bir işe tevessül eden
bu müfteriyi ahlâksızlıkla tavsif -etmek ve bura
da bu kürsüden millet huzurunda onu takbih ve
tel'in etmek benim için bir vazife mahiyetini
a'mıştuv
Arkadaşlar mâruzâtım bundan ibarettir, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar).
BAŞKAN — Efendim, mazbatayı kabul bu-
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yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Seçim tutanağını reyinize arzediyorum.
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Seçim tuta
nağı kabul edilmiştir.

3. — Gümüşane Milletvekili
Halis Tokdemir'in seçim tutanağı hakkında Yüksek Seçim
Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İn
celeme Komisyonu raporu (3/23) [1]

2. — Erzurum Milletvekillerinin seçim tuta
nakları hakkında Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporu (5/5) [1]

BAŞKAN — Gümüşane Milletvekili Halis
Tokdemir'in seçim tutanağı hakkındaki Tuta
nakları İnceleme Komisyonu raporunu okutuyo
rum.

(Rapor okundu).

(Rapor okundu).

BAŞKAN — Komisyon kararını kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... ittifakla kabul edilmiştir.
Efendim. Bahis mevzuu olan arkadaşlar bir
den fazladır. Onun için her birini ayrı ayrı
yüksek tasvibinize arzedeceğim.
Sait Başak,
BAŞKAN — Seçim mazbatasını kabul eden
ler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir.
Rıfkı Salim Burçak,
BAŞKAN — Seçim mazbatasını kabul eden
ler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir.
Fehmi Çobanoğlu,
BAŞKAN — Mazbatasını kabul edenler... Et
miyenler... İttifakla kabul edilmiştir.
Bahadır Dülger,
BAŞKAN — Seçim Mazbatasını kabul eden
ler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir.
Sabri Erduman,
BAŞKAN — Seçim mazbatasını kabul eden
ler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir.
Enver Karan,
BAŞKAN — Seçim mazbatasını kabul eden
ler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir.
Emrullah Nutku,
BAŞKAN — Seçim mazbatasını kabul eden
ler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir.
Riza Topçuoğlu;
BAŞKAN — Seçim mazbatasını kabul eden
ler ... Etmiyenler ... İttifakla kabul edilmiştir.
Menriş Yazıcı;
BAŞKAN — Seçim mazbatasını kabul eden
ler ... Etmiyenler ... İttifakla kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Efendim, Tutanakları İncele
me Komisyonunun bu raporunu kabul buyuran
lar ... Etmiyenler ... İttifakla kabul edilmiştir.
Halis Tokdemir arkadaşımızın seçim mazba
tasını tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler ... İttifakla kabul edilmiştir.
/. — Zonguldak Milletvekilleri Rıfat Sivişoğlu, Suat Basol, Cemal Kıpçak ve Hüseyin Ba
lık'm seçim tutanakları hakkında Yüksek Seçim
Kurulu Baskayilığı tezkeresi ve Tutanakları İn
celeme Komisyonu raporu (3/29) [2]
BAŞKAN — Tutanakları İnceleme Komis
yonu raporunu okutuyorum.
(Rapor okundu).
MASK AN — Söz istiyen var mı?. Komisyo
nun raporunu kabul edenler.. Kabul etmiyenkv.. İttifakla kabul, edilmiştir.
Bu arkadaşların seçim tutanaklarım ayrı ay
rı tasvibinize arzedeceğim:
Hüseyin Balık.
BAŞKAN — Mazbatasını kabul buyuranlar..
Kabul etmiyenler.. İttifakla kabul edilmiştir.
Suat Başol.
BAŞKAN — Mazbatasını kabul edenler..
Kabul, etmiyenler.. İttifakla kabul edilmiştir.
Cemal Kıpçak.
BAŞKAN — Mazbatasını kabul buyuranlar..
Kabul etmiyenler.. İttifakla kabul edilmiştir.
Rifat Sivişoğlu.
BAŞKAN — Mazbatasını kabul buyuranlar..
Kabul etmiyenler.. İttifakla kabul edilmiştir.

Mustafa Zeren;
BAŞKAN •— Seçim mazbatasını kabul eden
ler ... Etmiyenler ... İttifakla kabul edilmiştir.

[1J 14 sayılı basmayazı

tutanağın

sonunda-

[2| 15 sayılı basmayazı tutanağın

sonunda-

dır.
1] 13 sayılı rapor tutanağın

sonundadtr.

dır.
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/>. — Giresun Milletvekili Ali Naci Duyduk'un seçim tutanağı hakkında Yüksek Seçim Ku
rulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanaklar} incele
me Komisyonu raporu (3/22) [1]

BAŞKAN — Raporu dinledik, söz istiyen
yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar
lütfen işaret buyursunlar.. Kabul etmiyenler...
İttifakla kamisyon raporu kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Gündemin son maddesine geçi
yoruz.
Komisyon raporunu okutuyorum.

Şimdi Ali Naci Duyduk'un seçim tutanağını
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir.

(Rapor okundu)
[/| 16 sayılı basmayazı tutanağın

sonundadır.

Gündemde görüşülecek başka madde kalma
mıştır. o0 Haziran 1950 Cuma günü saat 15 te
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum.

Kapanma saati : 18,10

t

T. B. M. M, Basımevi

S. Sayısı: 12
Siird Milletvekili Mehmet Daim Sualp'ın seçim tutanağı hakkında
Tutanakları inceleme Komisyonu raporu ( 5 / 7 )

Tutanakları inceleme Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Tutanakları İn. Ko.
Esas No. 5/7
Karar No. 9

20. Yi. 1950

Yüksek Başkanlığa
Tutanakları İnceleme Komisyonu 15 . VI .
1950 günü toplanarak Siird Milletvekili Mehmet
Daim Sualp'm seçim tutanağına vâki itirazı in
celedi.
5 numaralı Hazırlama Komisyonunun bu bap
ta hazırladığı raporunda; adı geçen Milletvekili
Mehmet Daim Sualp'ın Ankara mahkemelerince
bir mahkûmiyeti mevcut olmadığı Ankkra Sav
cılığından gelen 13 . VI . 1950 gün ve 5/12129
sayılı cevabi yazısından anlaşılmakla itirazın
varit olmadığı kanaat ve neticesine varılmıştır,
denilmektedir.
Komisyonumuz Hazırlama Komisyonunun ra
porunu yerinde bularak itirazın reddine ve tu
tanağın tasdikına oy birliğiyle karar vermiştir.
Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere

Yüksek Başkanlığa sunulur.
Tutanakları inceleme
Komisyonu Başkanı
Afyon K.
K. özçoban
Kâtip
izmir
Afoyn K.
A. Güler
Erzincan
Edirne
C. Köprülü
C. Gönenç
istanbul
Kırşehir
E. Adakan
H. S. Erkut
Ordu
Trabzon
Z. M. Sezer
T. Koral
Van
Yozgad
K. Özalp
A. Doğan

Sözcü
içel
H. Fırat
Bolu
V. Yöntem
Gümüşane
H. Tokdemir
Niğde
F. Ecer
Trabzon
H. Orhon
Zonguldak
A. Yurdabayrak

S Sayısı: 13
Erzurum Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Tutanakları
İnceleme Komisyonu raporu ( 5 / 5 )

Tutanakları înceleme Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Tutanakları İnceleme Komisyonu
Esas No. 5/5
Karar No. 11

22 .VI . 1950

Yüksek Başkanlığa
Erzurum seçimlerine vâki şikâyet milletve
kili adaylarının Demokrat Parti tüzüğüne aykı
rı hareket etmek suretiyle tesbit olunduğu ve
bu sebeple tutanaklarının reddi gerektiği nokta
sına münhasırdır.
Bu hususa mütedair şikâyet partinin tüzü
ğüne göre halli gereken bir iç mesele olup Se
çim Kanunu ve Anayasaya göre tetkik ve mua
meleye değer bir mahiyet taşımamaktadır.
Bu sebeple şikâyetin reddine ve Erzurum
milletvekillerine ait tutanakların onanmasına
ittifakla karar verilmiştir.
Yüksek tasviplerine arzolunur.
Tutanakları în. Ko. Başkanı
Sözcü
Afyon Karahisar
îçel
K. Özçoban
H> Fırat
Kâtip
îzmir
Afyon K.
Bolu
S. Giz
A. Güler
V. Yöntem

Burdur
M. Özbey
İstanbul
E. Adakan
Hatay
T. Sökmen
Niğde
F. Ecer
Trabzon
T. Koral

Edirne
A. Cemal Köprülü

Erzincan
C. Gönenç

Kars
Kırşehir
Esat Oktay
/ / . Sazai Erkut
İmzada bulunamadı
Kütahya
R. Koçak

Malatya
Hüseyin Doğan
İmzada bulunamadı

Ordu
Z. Mesut Sezer
İmzada bulunamadı
Trabzon
II. Orhon

Ordu
H. Şarlan

Urfa
Kesit K. Timuroğlu
İmzada bulunamadı

Van
Yozgad
Kâzım Özalp
A. Doğan
İmzada bulunamadı

A.

Zonguldak
Yurdabayrak

i

S. Sayısı: |4
Gümüşane Milletvekili Halis Tokdemir'in seçim tutanağı hakkında
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İnceleme
Komisyonu raporu ( 3 / 2 3 )

T. C.
Yüksek Seçim Kurulu
Başkanlığı
Sayı:
Esas No. 246 - 869/760
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29 . V . 1950

Türkiye Büyük Millet Meslisi Başkanlığı Yüksek Makamına
Gümüşane îl seçim çevresinden milletvekilliğine seçilen Halis Tokdemir'in tutanağına itrazı mübeyyin o yer Cumhuriyet Halk Partisi îl îdare Kurulu Başkanlığının 17 . V ' . 1950 günlü tel
grafı üzerine kurulumuzca yapılan inceleme sonunda düzenlenen 27 . V . 1950 gün ve 246 sayılı
raporla taallûk ettiği evrakın dizi puslası mucibince (
) parçadan ibaret olarak Yüksek Ma
kamınıza sunulduğu saygı ile arz olunur.
Yüksek Seçim Kurulu
Başkanı
M. Akyürek

Halis Tokdemir'in Milletvekilliği tutanağının kabulü

mütalâasına

ait rapor

T. C.
Milletvekilleri
Yüksek Seçim Kurulu
Sayı : Esas: 246
Karar: 250
-Rapor: 5
Cumhuriyet Halk Partisi Gümüşane il îdare
Kurulu Başkanlığının müddetinde kurulumuza
çektiği tel yazısiyle Gümüşane îl seçim çevresin
den Milletvekili seçilen Halis Tokdemir'in Ma
yıs 1336 doğumlu olup Milletvekilleri Seçimi
Kanununun 33 ncü maddesi gereğince 30 yaşını
bitirmeden adaylığını koymuş bulunduğundan
bahisle mazbatasına itiraz edilmiş bulunmakta
dır. Bahsedilen Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 33 ncü maddesi (30) yaşını bitiren her va
tandaşın Milletvekili seçilebileceğini mutazammm olup Halis Tokdemir'in, Rumi 1 Mayıs 1336
tarihinde doğduğu dosya içinde bulunan Kelkit
Kaymakamlığından vürut eden cevabi tel yazı

sı münderecatmdan anlaşılmıştır. Şu halde adı
geçen Halis Tokdemir'in 1950 senesi Milletve
killeri seçimi tarihi olan 14 Mayıs 1950 tarihin
de (30) yaşını ikmal etmiş bir durumdadır.
Her ne kadar mumaileyhin, adaylığını koy
duğu tarihte (30) yaşını bitirmemesinden dola
yı Milletvekili seçilemiyeceği zikredilen itiraznanıede bahis konusu edilmekte ve filhakika mu
maileyh Halis Tokdemir, adaylığının konuldu
ğu tarihte (30) yaşını ikmal etmemişse de Ana
yasanın 11 nci maddesiyle mütenazır bulunan
zikredilen Seçim Kaıuınunun 33 ncü maddesin
de 30 yaşını bitiren her vatandaş Milletvekili
seçilebilir denilmesine göre yaş bakımından se-
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çilme yeterliğinin, adaylığın konulduğu tarihe
değil milletvekili seçildiği güne göre tâyin ve
tesbit edilmesi gerekli bulunmaktadır.
Adı geçen Milletvekili Halis Tokdemir ise
Milletvekili seçildiği tarihten on üç gün evvel
(30) yaşını bitirmiş bulunması sebebiyle Mil
letvekilliği tutanağının kabul edilmesi için hiç
bir kanuni mâni mevcut değildir. Bu sebeple
kurulumuzca Halis Tokdemir'in Milletvekilliği
tutanağının kabulü mütalâasında bulunulduğu
nu mübeyyin raporumuzun mezkûr Milletvekil

leri Seçimi Kanununun, 123 ncü maddesinin 3
ncü ve 5 nci bentleri hükmünce Büyük Millet
Meclisine sunulmasına 27 . V . 1950 tarihinde Oy
birliğiyle karar verildi.

A.

Üye
B. Köker

Başkan V.
C. Özal

Başkan
M. Akyürek
Üye
Güngören

C.
/.

Üye
Yorulmaz

Üye
/. Senil

Üye
Hatkmlıöğlu

Tutanakları inceleme Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Tutanakları İnceleme Ko.
Esas No. 3/23
Karar No. 10

22 .VI

. 1950

Yüksek Başkanlığa
Gümüşhane Milletvekili Halis
Tokdemir'in
30 yaşını ikmal etmediğinden bahisle tutanağı
nın reddine mütedair itiraz tetkik edildi.
Halis Tokdemir'in 1 Mayıs 1336 doğumlu
bulunduğu ve 14 . V . 1950 günü yapılan millet
vekili seçiminde 30 yaşını ikmal ettiği nüfus
dairesinin dosya içinde mevcut yazısından an
laşılmıştır. Yüksek Seçim Kurulu dahi yaptığı
tetkikat sonunda mumaileyhin seçim günü otuz
yaşını ikmil ettiği ve bu itibarla şikâyetin
kanuna uygun olmadığı kanaatine varmıştır.
Bu itibarla şikâyetin reddine ve mumaileyhe
ait tutanağın onanması lâzım geldiği kanaatine
komisyonumuz ittifakla varmıştır.
Yüksek tasvibinize arzolunur.
Tutanakları in. Ko. Başkanı
Sözcü
Afyon Karahisar
îçel
Kemal Özçoban
Hüseyin Fırat
Kâtip
İzmir
Afyon K.
Bolu
Sadık Giz
A. Güler
V. Yöntem
Burdur
Edirne
Erzincan
M. özbey
C. Köprülü
C. Gönenç

Gümüşaııe
H. Tokdemir
Reye iştirak edemedi
İstanbul
Hatay
E. Adakan
T. Sökmen
Kars
İstanbul
E. Oktay
M. Sözer
İmzada bulunamadı
İmzada bulunamadı
Kütahya
Manisa
Kırşehir
R. Koçak
F. İlker
/ / . S. Erkut
Niğde
Ordu
F. Ecer
Z. M. Sezer
İmzada bulunamadı
Ordu
Sivas
H. Şarlan
t. Duygun
İmdada bulunamadı
Trabzon
Trabzon
/ / . Orhon
T. Koral
Yozgad
Van
A. Doğan
K. Özalp
İmzada bulunamadı
Zonguldak
A. Yurdabayrkık
R.
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( S. Sayısı : 14 )

Erzurum
Topçuoğlu

S. Sayısı: 15
Zonguldak Milletvekilleri Rifat Sivişoglu, Suat Başol, Cemal Kıp
çak ve Hüseyin Balık'ın seçim tutanakları hakkında Yüksek Seçim
Kurulvı Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İnceleme Komisyonu
raporu ( 3 / 2 9 )

T. C.
'
Yüksek Seçim Kurulu
31 . V . 1950
Başkanlığı
:..';- ":
Sayı: 202 - 891/780
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Makamına
Zonguldak Milletvekili Eifat Sivişoglu, Suad Başol, Cemal Kıpçak ve Hüseyin Balık'ın yeter
sizlikleri sebebiyle mahallî 0. Halk Partisi tarafından adaylıklarına vâki itiraz üzerine kurulu
muzca ittihaz olunan 13 . V . 1950 gün ve 202/185 sayılı karar ile ahiren tanzim olunan 29 . V . 1950
gün ve 202/185 sayılı rapor bu babtaki evrakla beraber dizi pusulası mucibince (25) parçadan
ibaret olarak Yüksek Makamınıza sunulduğu saygı ile arzolunur.
. ı .
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Yüksek Seçim Kurulu
Başkanı
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M.

Akyürek

T. G.
Milletvekilleri
Yüksek Seçim Kurulu
Sayı : Esas 202
Karar : 185
Rapor : 7
Evvelce adaylıklarına itiraz olunup listenin kesinLsşmesi sebebiyle tetkik olunamıyan ve bu
kere Milletvekilliğine seçilen Eifat Sivişoglu, Suat Başol, Hüseyin Balık, Cemal Kıpçak'a
ait rapordur.
Zonguldak ili seçim çevresinden Demokrat
Parti Genel Merkezlerince aday gösterilen Ri
fat Sivişoglu ve Suat Başol ve Cemal Kıpçak ve
Hüseyin Balık'ın 5545 sayılı Kanunun 39 ncu
maddesinin son fıkrasında yazılı müddetin
hitamı dolayısiyle adaylıkları hakkında Cum
huriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından
mesbuk olan itirazın kurulumuzca bittetkik
karara bağlanmasına kanunen imkân görüle
memişti. Bu kere mumaileyh adayların Millet
vekili seçilmeleri dolayısiyle tutanaklarının
kabul ve ademi kabulü noktasından neticeye
müessir bulunan bu baptaki itiraz hakkında

yapılan tahkikat- neticesinin mezkûr Kanunim1
123 ncü maddesinin 3 ncü bendi gereğince Bü
yük Millet Meclisine raporla arzı icabetmesi
sebebiyle bu bapta mahallî îl Seçim Kurulundan
gönderilen dosyadaki evrak incelenerek icabı
müzakere olundu: Adı geçen Milletvekillerinin
adaylıkları hakkındaki
itirazların mevzuu
Devrek'li Dâvavekili Rifat Sivişoglu 'ıran icra
memuruna ve hukuk hâkimine vazife başında ha
karette bulunmasından dolayı hükümlü olması
ve Devlet rejimi aleyhine suç işlemesi ve Suat
Başol'un Ereğli Kömürleri İşletmesinde kara
nakil vasıtaları servisinde hizmet gördüğü sı-
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rada işletmeye ait otomobil lâstiği, benzin gibi
malzemeyi çalmaktan dolayı vazifeden çıkarıl
ması ve Cemal Kıpçak'ın çalıştığı Ağaçlı Lin^
yit Madeninin müstakil bir işletme olmasına
ve kendisinin umum müdür unvanııu haiz bu
lunmamasına rağmen Ağaçlı Linyitleri İşlet
mesi Umum Müdürü olarak yanlış bir sıfatla
vasıf landırılması ve Hüseyin Balık'm da asker
liğini ifa etmemiş bir asker kaçağı olması
hususlarından ibaret bulunmaktadır.
Kurulumuzca görülen lüzum üzerine Zongul
dak il Seçim Kurulu vasıtasiylc yapılan tahki
kat neticesinde adı geçen Milletvekillerinden
Eifat Sivişoğlu'nun isnat olunan diğer suçlardan
dolayı bir 'hükümlülüğü olmayıp yalnız icra
memurunu hakaretten dolayı bir ay hapis ve (30)
lira para cezasına kesin olarak mahkûm olduğu
ve cezasını da çektiği anlaşılmakta ise de bu hü
kümlülüğün zikri geçen 5545 sayılı Kanunun 34
ncü maddesinde tadat edileni ve milletvekili se
çilmesine mâni olan hallerden bulunmadığı gibi
Suat Başol"un esasen sirkat fiilinden hükümlü
olduğu hakkında bir iddia ileri sürülmemekle
beraber kendi arzusu ile Zonguldak Kömür İş
letmesinden çıktığı ve sirkat isnadından dolayı
görevinden ihraç edilmediği ve Cemal Kıpçak'ın
adaylığına mani olarak gösterilen husus mezkûr
34 ncü maddenin şümulü içine giren kanuni bir
sebep teşkil etmemesinden kat'ı nazar muma
ileyhin Ağaçlı Linyit Madenleri Müdürlüğünü
yaptığı binaenaleyh sahibi bulunmadığı unvan

kullanmadığı tebeyyün etmiş bulunmaktadır.
Hüseyin Balık'm askerlik görevini yapmaması
meselesine gelince: Anayasanın 11 nci maddesine
mütenazır bulunan Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunun bahsedilen 34 ncü maddesinde kimlerin
milletvekili seçilemiyeceği tahdidi şekilde tâyin
ve tesbit edilmiştir. Gerek Anayasamızda ve ge
rekse mevzuubahis 34 ncü maddede askerlik yapmıyanların milletvekili seçilemiyeceğine dair hiç
bir kayıt ve sarahat mevcut bulunmamış olduğun
dan ve mevridîne maksur olması lâzımgelen bu
baptaki takyit ve istisnanın sair hususlara da
teşmili caiz olamıyacağma binaen Kurulumuzca
Hüseyin Balık'ın askerlik vazifesini yapmaması
milletvekili seçilmesine engel olacak bir keyfiyet
sayılmamıştır.
Kurulumuzca yapılan tahkikat neticesinde
itiı az konusunu teşkil eden hususlar hakkında va
rılan netice yukarda arz ve izah edilmekle keyfi
yetin zikredilen Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 123 ncü maddesinin^ 3 ncü ve 5 nci fıkra
ları gereğince Büyük Millet Meclisine raporla
arzedilmesine 29 . V . 1950 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.
Başkan
M. Akyürek
Üye
B. Köker

( S . Sayısı : 15)

Üye
/. Senü

Başkanvekili
C. Özal
Üye
A. Güngürcn
t.

Üye
C. Yorulmaz
Üye
Iladımlıoğlu

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu
Tutanakları

T. B. M. 31.
İnceleme
Komisyonu
Esas No. 3/29
Karar No. 14

23 . VI . 1950

Yüksek Başkanlığa
Zonguldak Milletvekilliklerine seçilen Rifat
Şivişoğlu, Suat Başol ve Cemal Kıpçak ile Hü
seyin Balık haklarındaki itiraz ve dosya münderecatı tetkik edildi.
itirazın mevzuu, Rifat Şivişoğlu 'mm icra
memuruna vazife başında hakarette bulunma
sından bir aya mahkûm olduğu, Suat Başol'un
Ereğli Kömürleri işletmesinde vazife gördüğü
sırada işletmeye ait otomobil ve lâstiği çaldığı
ve Cemal Kıpçak'ın kendisine müdür süsü ver
diği ve Hüseyin Balık'm da askerliğini ifa et
mediğinden ibarettir.
Yapılan tetkikat sonunda : Rifat Şivişoğlu'nun icra memuruna hakaretten bir ay hapis ve
30 lira para cezasına mahkûm olduğu anlaşılmış
ise de Milletvekili olmaya mâni ahvalden olma
dığı ve Suat Başol'un dahi kendi rızası ile Ereğ
li işletmelerinden ayrıldığı ve iddia edildiği gi
bi hırsızlık gibi bir hali bulunmadığı mezkûr
işletmenin dosya içerisinde mevcut 5 . V . 1950
gün ve 291/538 sayılı tezkeresi ile anlaşıldığın
dan ve Cemal Kıpçak'ın ise kendisine müdür
süsü vermeyip esasen Ağaçlı Linyit Madenleri
Müdürlüğü yaptığı yine dosya meyanmda mev
cut belgelerden anlaşılmıştır.
Yine Hüseyin Balık'm askerlik vazifesini
yapmadığı iddiasının dahi varit olmadığı ve as
kerlik görevini yaptığı yine dosya meyanında

mevcut Bartın Askerlik Şubesi Başkanlığının
16 . V . 1950 gün ve 1502 sayılı yazısından an
laşılmıştır
Arz ve izah olunan sebeplerle Zonguldak
Millet veliliklerine seçilen Hüseyin Balık, Suat
Başol, Cemal Kıpçak ve Rifat Şivişoğlu hakla
rındaki itirazın varit olmadığı neticesine varıl
mış ve esasen itirazın mahiyetinin Anayasanın
12 ve Seçim Kanununun 34 ncü maddesine mümas ahvalden olmadığı anlaşılmış bulunmakla
her dört milletvekiline ait tutanağın onanması
gerektiği ittifakla kabul edilmiştir.
Tutanakları inceleme K. Baş.
Sözcü
Afyon K.
içel
K. özçoban
H. Fırat
Kâtip
izmir
Afyon K.
Bolu
S. Giz
A. Güler
V. Yöntem
Burdur
Edirne
Erzurum
M. özbey
A. Cemal Köprülü
R. Topçuoğlu
Gümüşane
Kars
II. Tokdemiı
Dr. Esat Oktay
Malatya
Niğde
Ordu
//. Doğan
F. Ecer
Dr. Zeki M. Sezer
Ordu
Hatay
Trabzon
H. Şarlan
T. Sökmen
H. Orhon
Van
Yozgad
Zonguldak
K. Özalp
A. Doğan
A. Yurdabayrak

( S. Sayısı : 15 )

S. Sayısı: 16
Giresun Milletvekili Ali Naci Duyduk'un seçim tutanağı hakkında
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları İnceleme
Komisyonu raporu ( 3 / 2 2 )
v c
T. C.
- : •' ".
-- " ' '
Yüksek Seçim Kurulu
Başkanlığı
Esas No. 261 - 795/750
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Makamına

28 .V . 1950

Giresun Milletvekilliğine seçilen Doktor Ali Naci Duyduk'un îstiklâl Savaşma iştirak etmiyerek hariçte, yabancı memleketlerde bulunduğu söylendiğinden bahisle askerlik durumunun ince
lenerek tutanağın kabul edilmemesi Tirebolu'da Hüseyin
Dikmen tarafından
istenilmesi
üzerine bu hususta kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde tanzim olunan raporla ihbar
name ve Kurulumuzca ittihaz olunan 21 . V . 1950 gün ve 261/239 sayılı kararın Yüksek Makamı
nıza sunulduğu saygı ile arzolunur.
Yüksek Seçim Kurulu
y <".>' ' -/•••••
Başkanı
• 4 > S • • ' i ' v -; % » " , • " . "
, ,-,..
M. Akyürek

T. C.
Milletvekilleri
Yüksek' Seçim Kurulu
Sayı: Esas 261
Karar 239
Rapor : 1
Giresun Milletvekili Doktor Ali Naci Duyduk'un seçilme yeterliğine dair rapor
Tra'bzon'da Hüseyin Dikmen imzasiyle
Yüksek Seçim Kuruluna çekilen 20 . V . 1950
günlü telgrafnamede : Giresun Milletvekilliği
ne seçilen Doktor Ali Naci Duyduk'un îstiklâl
Savaşma iştirak etmiyerek hariçte, yabancı
memleketlerde bulunduğu söylendiğinden ba
hisle askerlik durumunun incelenerek tutanağı
nın ka<bul edilmemesi istenildiği görülmekle vâ
ki olan işbu ihbar ve talep kurulumuzca ince
lendi.
Kimlerin milletvekili seçilemiyeceği Anaya
sanın 12 nci maddesine mütenazır olan 5545 sa
yılı Milletvekilleri Kanununun 33 ve 34 ncü
maddelerinde tahdidi şekilde tâyin ve tesbit
edilmiş olup - askerliğini yapmıyanlarm millet
vekili seeilmiiyeceğine dair sözü geçen madde

lerde hiçbir hüküm mevcut olmamasına binaen
kurulumuzca mumaileyhin milletvekili seçilme
sinde kanuni bir mâni mevcut görülmemekte
dir. Bu itibarla adı geçen milletvekilinin asker
lik durumunun tetkik ve tah'ki'kma lüzum hisse
dilmemiştir. Büyük Millet Meclisi tarafından
keyfiyet takdir Duyurulmak üzere zikredilen
kanunun 123 ncü maddesinin 5 numaralı bendi!
hükmlünce işbu raporumuz 21 . V . 1960 tarihin
de oybirliğiyle tanzim edilmiştir.
Başkan
Başkanvekili
M. Akyürek
C. Özal
Üye
Üye
Üye
B. Köker
A. Güngören
C. Yorulmaz
Üye
Üye
/. Senil
t, Hadımlıoğlu

Tutanakları Inceleı

2—
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Tutanakları İnceleme Ko.
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1950

Yüksek Başkanlığa
Giresun Milletvekilliğine seçilen Dr. Ali
Naci Duyduk hakkında Tirebolu'dan Hüseyin
Dikmen ve îstanbıü'dan İbrahim Aydın tara
fından, vâki itiraz ve bu hususa ait Komisyo
numuza tevdi edilen dosya incelendi.
Adı geçen muterizler mumaileyhin millî mü
cadeleye iştirak etmediğini askerlik yapmadı
ğını ve Atatürk inkılâplarına karşı geldiğinden
ve saireden bahisle milletvekilliğine seçilme ye
terliği bulunmadığını ileri sürmekte iseler de,
milletvekilliğine seçilebilmek yeterliği ve kim
lerin milletvekili seçilemiyecekleri, Anayasanın
12 nci maddesinde ve buna mütenazır olarak
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun
33 ncü ve 34 ncü maddeleri tesbit etmiş ve mev
cut ahkâmda askerliğini yapmıyanların ve Millî
Mücadeleye iştirak etmiyenlerin milletvekili seçilemiyeeeklerine dair bir kayıt bulunmamıştır.
Kaldı ki, ileri sürülen itirazların hiçbir vesaik
ve delaille isbat edilmemiş olması ve bu su
retle kavlimücerrette kalan bu gibi itirazatm
bir milletvekilinin milletvekilliği sıfatını ıskat
edemiyeceği de aşikârdır.
Mevcut dosya münderecatına ve Yüksek
Seçim Kurulunun bu hususa ait 261 esas, 239
karar sayılı ve 21 . V . 1950 günlü raporuna,

Anayasanın 12 nci ve Seçim Kanununun 33 ve
34 ncü maddeleri ahkâmına ve bu hususta Ko
misyonumuzca dinlenen Dr. Ali Naci Duyduk'un sureti beyanına mebni ve başkaca da milletr
vekilliği tutanağının iptalini mucip kanuni es
babın bulunmaması hasebiyle Giresun Millet
vekili Dr. Ali Naci Duyduk'un seçim tutanağı
nın tasdiki lüzumuna mevcudun ittifakı ile ka
rar verildi.
Yüksek Başkanlığa arzolunur.
Tutanakları İnceleme Komisyonu Başkanı
Afyon Karahisar
K. Özçoban
Sözcü
Kâtip
İçel
İzmir
H. Fırat
Afyon K.
Bolu
Burdur
A. Güler
V. Yöntem
M. özbey
Edirne
Erzurum
Kars
C. Köprülü R. Topçuoğlu
E. Oktay
Malatya
Niğde
Ordu
/ / . Doğan
F. Eeer
Dr.Z. M. Sezer
Ordu
Hatay
Trabzon
H. Şarlan
T. Sökmen
H. Orhon
Van
Yozgad
Zonguldak
K. Özalp
A. Doğan A. Yurdabayrak
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