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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 78:80 
2. — Havale edilen kâğıtlar 80 
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 81 
1. — Mardin Milletvekili Kemal Türk-

oğlu'nun, Milletveklliği ödenek ve yol
luklarına mütedair olan 756, 1169, 5142 ve 
5143 sayılı kanunların kaldırılmasına ve 
3050 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair olan kanun teklifinin 
gündeme alınması hakkında önergesi 
(4/95) 81 

4. — İkinci defa oylanacak kanunlar 81 
1. — Devlet Demiryolları ve Liman

ları İşletme Genel Müdürlüğü 1950 yılı 
Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun tasarısının ikinci defa oya sunul
ması (1/105) 8.1,86,98,116:119 

5. — Sorular ve cevaplar 81 
1. — İsparta Milletvekili Kemal De-

miralay'm, Urfa Milletvekili Hasan Oral'a 
ait olup Diyarbakır'da ele geçen silâhlar 
hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna 
îçişleri'Bakanı Rükneddin Naeuhioğlu'nun 
sözlü cevabı (6/107) 81:85 

2. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım 

Sayfa 
önen'in, Cumhuriyetin ilânından 1949 se
nesi nihayetine kadar memurların ikamet
leri için Hükümet, mahallî idareler ve bele
diyeler tarafından ne kadar mesken yaptı
rıldığına ve bunlarla demirbaş eşyalarına 
sarfolunan paralara, tahsilat ve vergi nis
petlerine ve bu binalardan kaçının kimle
rin ikametlerine tahsis olunduğuna dair 
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/112) 85 

3. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'm Pazar, Alanya ve Burhaniye ilçele
rinde tedavi ve aşı neticesinde Ölen vatan
daşlar hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/129) 85:86 

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, Atatürk'ün vasiyetnamesinde 
isimleri geçen müessese ve şahıslardan Ve
raset ve İntikal Vergisinin tahsil edilip 
edilmediğine dair Maliye Bakanlığından 
sözlü- sorusu (6/145) 86 

5. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Salim 
Burçak'm et kombinaları işinde Hüküme
tin ne düşündüğüne ve bu husus için sipa
riş edilen malzemeye dair sorusuna Ekono
mi ve Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi Velibe-
şe'nin yazılı cevabı (6/131) 115 



Sayfa 
6. — Görüşülen işler 86 
1. — Çorum Milletvekili Hasan Ali 

Vural ve Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, 
Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 
5677 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin (Ç) 
bendiyle 3 ncü maddesinin| yorumlanmasına 
dair önergesi ve Adalet Komisyonu raporu 
(4/70) 86:88 

2. — Rize eski Milletvekili Fuad Sir-
man'in, Dilekçe Komisyonunun 15 . IV . 
1940 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
1159 sayılı Kararın Kamutayda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe, Adalet ve 
içişleri Komisyonları raporları (4/29) 88:89 

3. — Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yır-
calı ve 8 arkadaşının, Belediye Gelirleri 

1. — GEÇEN •] 

Gümrük Kanununun 18 nci maddesinin 1, 2 
ve 3 ncü fıkraları uyarınca yurda muaf olarak 
giren eşyadan Tekel Resmine tâbi olanlarının 
bu resimlerden de muafiyetine dair olan Kanun 
tasarısının geri verilmesi hakkındaki tezkere, 
Başbakanlığın isteği üzerine geri verildi. 

Amasya Milletvekili İsmet Olgaç'm, Millî 
Korunma Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanunla değiş
tirilen 30 ncu maddenin kaldırılmasına dair olan 
teklifi, isteği üzerine geri verildi. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, memlekette her gün biraz daha artan 
işsizlik hakkındaki sorusunu, Çalışma Bakarı i 
cevapladı. 

İstanbul Milletvekili Andre Vahram Bayar'-
m, ecnebi ilâç müstahzarlarının memleketimizde
ki satış fiyatları hakkındaki sorusu ile; 

Antalya Milletvekili Burhanettin Onat'm, 
memleketin sağlık durumunu ve teşkilâtını dü
zenlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğün» 
dair olan sorusuna, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı cevap verdi. 

Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen 'in, Cum
huriyetin ilânından 1949 senesi nihayetine kadar 

Sayfa 
Kanununun 9 ncu maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında Kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu (2/64) 89 :98 

4. — Hatay Milletvekillerinin seçim tu
tanakları hakkında Tutanakları inceleme 
Komisyonu raporu (5/21) 98:114 

5. — Hatay Milletvekilliğine seçilen Ab
dullah Çilli'nin, seçim tutanağı hakkında 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi 
ve Tutanakları inceleme Komisyonu raporu 
(3/25) 114 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1950 
yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları 
hesabı hakkında Meclis Hesaplarını incele
me Komisyonu raporu (5/27) 1.14 

PANAK ÖZETİ 

memurların ikametleri için Hükümet, mahalli 
idareler ve belediyeler tarafından ne kadar mes
ken yaptırıldığına ve bunlarla demirbaş eşya
larına sarfolunan paralara, tahsilat ve vergi 
nispetlerine ve bu binalardan kaçının kimlerin 
ikametlerine tahsis olunduğuna dair olan soru
sunun cevaplandırılması, kendisi oturumda ha 
zır bulunmadığından gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

istanbul Milletvekili Andre Vahram Bayar -
in, yerli tıbbi müstahzarlara karşı emniyet ve 
rağbeti artırmak maksadiyle bir kontrol lâbor.v 
tuvarı kurulması hakkındaki sorusu ile; 

Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, Ordu'
da verem paviyonunu da ihtiva eden 200 yatak
lı bir hastane ile Gölköy ve Ünye'ye birer sağ
lık merkezi yapılması hakkında ne düşünüldü
ğüne dair olan sorusuna, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı cevap verdi. 

Erzurum Milletvekili Enver Karan'm, Pa
zar, Alanya ve Burhaniye ilçelerinde tedavi ve 
aşı neticesinde Ölen vatandaşlar hakkındaki so
rusu, kendisi oturumda hazır bulunmadığın
dan gelecek Birleşime bırakıldı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 



Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından harice çıka
rılan zahireye ait tahkikat dosyaları hakkında 
yapılan muamele neticesine; 

Memurların tasfiyeye tâbi tutulacağı, Gelir 
Vergisinin 1951 yılında memurlara tatbik edil-
miyeceği, Ankara memurlarına verilen mesken 
tazminatı ile yüksek rakımlı yerlerde oturan 
memurlara verilmekte olan mahrukat bedeli 
hakkındaki söylentilere ve Emekli Kanununun 
39 ncu maddesinin B fıkrasının tatbik suretine; 

Ceyhan ilçesinin su işinin biran evvel ta
mamlanması için ne düşünüldüğüne dair olan 
soruları, kendisi bu Birleşimde de hazır bulun
madığından, düştü. 

Siird Milletvekili Mehmet Daim Süalp'm. 
Siird îli su ihtiyacının giderilmesi ve. içme suyu
nun temini için ne düşünüldüğü hakkındaki 
sorusunu, içişleri Bakanı cevapladı. 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci'nin, 
Mustafa Muğlalı'nm kaç gün mevkuf kaldığı
na, şimdiye kadar'mahkûmlardan kaç kişinin 
sıhhat raporuna dayanarak serbest bırakıldığına 
ye Mustafa Muğlalı'nm ikinci bir muayeneye 
tâbi tutulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair olan sorusu, soru sahibi bu Birleşimde de 
hazır bulunmadığından, düştü. 

Sinob Milletvekili Server Somuncuoğlu'nun, 
Bulgaristan'dan gelecek olan Türk göçmenleri
nin sayısı ve yurda gelmeleri için konulan müd
det ile menkul ve gayrimenkul mallarının tasfi
yesi ve bedellerinin Türkiye'ye, getirilmesi hak
kında Bulgar Hükümetiyle yapılan Anlaşma 
hükümlerine dair olan sorusunu Dışişleri Baka
nı cevapladı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Atatürk'ün vasiyetnamesinde isimleri geçen mü
essese ve şahıslardan Veraset ve İntikal Vergi
sinin tahsil edilip edilmediğine dair olan soru
sunun cevaplandırılması, kendisi oturumda ha-

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun Millî gelirimizin son beş senelik 
vasatisi ile ticari, zirai ve sınai gelirlerimizin 
katî ve tahminî miktarı ve Millî ekonomimizin 
kurulması ve inkişafı için dünya üzerindeki 
mevkiimize göre alınması gereken tedbirler 
hakkındaki yazılı soru önergesi Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/150) 

zır bulunmadığından gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 
akdedilmiş olan Garanti Anlaşmasının onanması 
hakkındaki Kanun tasarısının, İçişleri, Ticaret, 
Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komisyonlarından 
üçer üye alınarak kurulacak Geçici bir komis
yonda görüşülmesi, kabul olundu. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinde değişik
lik yapılması hakkındaki Kanun tasarısının 
maddelerinin görüşülmesi bitirilerek tümü açık-
oya konuldu. 

Sivas Milletvekili ibrahim Duygun'un; 
Maraş Milletvekili İbrahim Bozdağ'ın, 
Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm ve 
Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal Alçılı 'nm 

Milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılma 
sına dair olan Karma Komisyon raporları ka
bul olundu. 

Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural ve Kars 
Milletvekili Abbas Çetin'in bâzı suç ve cezala
rın affı hakkındaki 5677 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin Ç bendiyle 3 ncü maddesinin yo
rumlanması taleplerine dair olan Adalet Komis
yonu roporu üzerinde bir müddet görüşüldü. 

Açık oya konulan Kanun tasarısına verilen 
oylarda çokluk bulunmadığı anlaşıldığından ta
sarının gelecek Birleşimde tekrar oya sunulaca
ğı bildirildi. 

8 . .1 . 1951 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 

F. Apaydın î. Kirazoğlu 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
S. Baran 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlu'nun iller memurları ile hizmetlilerinden 
Adalet Bakanlığı Merkez kadrosunda çalıştı
rılanlar varsa bunların miktar, aylık ve ücret
leri ile nerelerde çalıştırılmakta oldukları hak
kındaki yazılı soru önergesi Adalet Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/151) 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-

Sorular 

— 79 — 



oğlu'mm, iller memur, subay ve hizmetli ve er
lerinden İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 
merkez kadrolarında çalıştırılanlar varsa bun
ların miktar, aylık ve ücretleri ile nerelerde 
çalıştırılmakta oldukları hakkındaki yazılı soru 
önergesi içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/152). 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlu'nun, Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle 
bunun haricinde kalan bütün Devlet daire ve 
müesseselerinin, iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin ve sermayesinin bir kısmı Devlete ait şir
ketlerin 1950 malî yılı içinde ödedikleri ve ödi-
yeeekleri kira bedellerinin miktarı ile bu daire 
ve müesseselerin Devlete ait binalarda toplan
masının mümkün olup olmadığı hakkındaki ya
zılı soru önrgesi Bayındırlık; Çalışma, Ekono
mi ve Ticaret, işletmeler, Maliye, Tarım ve 
Ulaştırma Bakanlıklarına gönderilmiştir (6/153). 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa 
oğlu'nun memleketimizdeki hastane, sanator
yum, prevantoryum ve dispanser sayısiyle yatak 

Teklifler 
1. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğ-

lu'nun, Gelir ve Kurumlar vergileri mükellefleri 
tarafından «Göçmen ve Mültecilere Türkiye 
Yardım Birliği» ne yapılaeak yardımların vergi 
matrahına ithal edilmemesi hakkında Kanun 
teklifi (2/115) (Maliye ve Bütçe Komisyonla
rına), 

2. — istanbul Milletvekili Andre Vahram 
Bayar'm, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 65 nci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair Kanun teklifi (2/116) (Ma
liye ve Bütçe Komisyolarına), 

3. — Sivas Milletvekili ilhan Dizdar'in, Ta
babet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına 

adedine ve bunların nerelerde bulunduğuna, as 
kerî hastane ve sğlık müesseselerinin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı emrinde toplanma
sının faydalı olup olmadığına ve daha ne kadar 
hastane ve sağlık müessesesine ihtiyaç bulundu 
ğuna dair olan yazılı soru önergesi Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/154). 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa 
oğlu'nun muhacirlerin iskânı için teşkili düşü
nülen bakanlığın, muhacir kabul ve iskân işle
rini ne suretle idare edeceğine ve bu işin bir 
programa bağlanıp bağlanmıyacağma dair olan 
yazılı soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiş
tir .(6/155). 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlu'nun memleketimizdeki okul ve öğrenci sa
yısına, Ankara ve istanbul Üniversiteleri ile 
diğer yüksek okulların fakülte ve sınıflarında 
erkek ve kız kaç talebe bulunduğuna ve halen 
ne kadar ilkokul ile köy okuluna ihtiyacımın 
olduğuna dair yazılı soru önergesi Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir (6/156). 

dair olan 1219 sayılı Kanunun 32 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi 
(2/117) (Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonlarına), 

4. — Tokad Milletvekili Halûk ökeren'in, 
Memurin Kanonunun bâzı maddelerinin değişti 
rilmesi hakkında Kanun teklifi (2/118) (içiş
leri, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına). 

Rapor 
5. — Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz'm, 

Belediye Gelirleri Kanununun 1 nci, 4 ncü ve 
5 nci maddelerindeki (Tahsil ve tahsilat) ke
limelerinin yorumlanması hakkında önergesi ve 
içişleri ve Maliye Komisyonları ile Geçici Komis
yon raporları (4/58) (Gündeme). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), Füruaan Tekil (istanbul) 

mm* 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

i . — Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'-
nun, Milletvekilliği ödenek ve yolluklarına mü
tedair olan 756, 1169, 5142 ve 5143 sayılı kanun
ların kaldırılmasına ve 8050 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair olan ka
nun teklifinin gündeme alınması hakkında öner
gesi (4/95j 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekilleri ödenek ve yolluklarına müte

dair olan 756, ve 168, 5142 ve 5143 sayılı ka
nunların kaldırılması ve 3050 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Ka
nun teklifimi 21 . VI 1950 tarihinde Başkan
lığınıza sunmuş bulunuyorum. 

Bütçe Komisyonuna havalesi tarihinden bu
güne kadar - tatil devresi hariç - iki aydan faz
la zaman geçtiği halde dört maddeden ibaret 

1. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinde deği
şiklik yayılması hakhında kanun tasarısının 
ikinci defa oya konması (1/105) 

1. — İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'-
m, Ur fa Milletvekili Hasan O rai'a ait olup Di
yarbakır'da ele geçen silâhlar hakkında Başba
kanlıktan olan sorusuna içişleri Bakanı Rük-
neddin Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı (6/107) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
25 . XI . 1950 

Son genel Meclis seçimleri arifesinde Diyar-

olan tekli £ henüz Kamutaya gönderilmemiştir. 
İçtüzüğün 36 ncı maddesine istinaden ka

nun teklifimin doğrudan doğruya Kamutay 
gündemine alınmasını dilerim. 

3 . 1 . 1951 
Mardin Milletvekili 
Kemal Türkoğlıı 

BAŞKAN — Teklifler Bütçe Komisyonun
dadır. Komisyonun bir mütalâası varsa izah et
sinler. 

BÜTÇE K. BAŞ. V. FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur) — Teklifler komisyonda tetkik edil
miş, raporu tanzim olunmuş ve basılmak üzere 
matbaaya gönderilmiştir. Bu itibarla yakın bir 
birleşimde huzurunuza o-zedilecektir. 

BAŞKAN — Kemal Bey, komisyon intaç et
miş. Sonra gündeme alınacak. Artık heyeti 
celileden karar ittihazına bilmem mahal var mı? 
(Yok sesleri) 

BAŞKAN — Bu kanunun görüşülmesi hita
ma ermiş ve açık oylarınıza arzetmiştik. Nisab 
hâsıl olmamıştı. Şimdi ikinci defa olarak açık 
oylarınıza arzediyoruz. 

bakır - Urfa kapısında hususi bir kamyonda 
Urfa Halk Partisi Milletvekillerinden Hasan 
Oral'a ait bir kısmı ambalajlı sandık içerisinde, 
bir kısmı şahsi bavulunda 13 mavzer üç taban
ca ve bir miktar da mermi yakalandığı haber 
alınmıştır. Mumaileyhin gerek milletvekili ol
masına ve gerekse Siverek Aşiret reisi bulun
masına göre bu hareketinin mücerret, âdi ve 

4. — İKİNCİ DEFA OYLANACAK KANUNLAR 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 



B : â ? 6 .1 . 
iicari maksatlara müstenit bir kaçakçılık mahi- I 
yetinde kabul edilemiyeceği aşikârdır. Binaena
leyh bu silâhları ne gibi maksatlarla muhitine 
götürdüğü Hükümetçe nasıl mütalâa edilmekte 
olduğunu ve bugüne kadar ne muamele yapıl
dığının sayın Başbakanca sözlü olarak açıklan
masını rica ederim. 

İsparta Milletvekili 
Kemal Demiralay 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASÜ- • 
HlOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, Sayın Kemal 
Demiralay'in suallerine Başbakan adına cevap
larımı arzediyorum: 

27 Eylül 1950 günü Sivas İstasyonundan Di
yarbakır'da alınmak üzere bagaj olarak veril
miş 287 numarayı taşıyan ve üzerinde Sait Ka
ran ismi yazılmış iki sandıktan ibaret bir amba
laj içerisinde 12 aded ka<çak tüfek, Diyarbakır 
istasyonu ambarında elde edilmiştir. 

Yapılan tahkikatta silâh kaçakçısı Sait Ka
ran'm, Siverekli olduğu ve kaçak silâhların ele 
geçtikten sonra bir kamyonla Diyarbakır'dan 
Siverek'e gittiği ve bu kamyonda da bir sandık 
kaçak silâh bulunduğu haber alınmış ve kamyon 
yolda jandarma karakolu erleri tarafından aran
dığı sırada kamyondaki beş aded meşin bavula, 
kamyonda bulunan Urfa Milletvekili Dişçi Ha
san Ural sahip çıkarak aratmamış ve kamyona 
binen iki jandarma eri ile Siverek'e gelinerek 
kaymakamlıkça yapılmış ve bir bavul içerisinde 
bir ingiliz filintası ve 128 aded muhtelif mavzer 
mermisi (bulunarak elde edilmiştir. 

Milletvekili Hasan Ural, Siverek'te kayma
kamlıkça yapılan aramaya da evvelâ muhalefet 
etmiş, ısrar üzerine, kendisinin milletvekili ol
ması dolayısiyle aranamıyacakları beyan olunan 
(5) bavulda arama yapılmış ve işin ciddiyetini 
anlayınca bunlardan birisinin kendisine ait ol
madığını ve kime ait olduğunu da bilmediğini I 
söylediği, bavu'l içinde sözü geçen silâh ve cepha
ne 'bulunmuştur. 

Bu keyfiyet bir tutanakla tesbit edilerek ada
lete verilmiş, mahkemece tetkik edilen evrakın 
Sait Karan'la bir ilgisi olmayıp içinde filinta 
çıkan bavulun Milletvekili Hasan Oral'a ait ol
ması sebebiyle evrakın mahallinde ikmaline Diyar
bakır ili Yargıçlığmca 12 Ekim 1950 tarihinde ka
rar verilerek mezkûr evrakın suç yeri bulunan Si
verek Cumhuriyet Savcılığına 11 Kasım 1950 ta- | 
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rihinde gönderilmiş olduğu anlaşılmıştı*. 

Bu mevzu etrafında icabeden idari ve adlî 
tahkikat devam etmektedir Siverek Cumhuriyet 
Savcılığı; Hasan Oral hakkındaki tahkikat devam 
ettiğinden neticenin ayrıca bildirileceği cevabın
da bulunmuştur. 

Tahkikatın bitimine göre bu işte alâkalı olan
lar sıfat ve hüviyetleri ne olursa olsun hakların
da kanuni gereğinin yapılacağını ve Hükümetin 
silâh kaçakçılığı işinde çok dikkatli ve çok hassas 
bulunduğunu arzederim. 

KEMAL. DEMİRALAY (İsparta) — Muhte
rem arkadaşlar, bu mevzuun Yüksek Meclisini
ze getirildiği bir ay evvelki konuşmalarda bir 
arkadaşın yanlış anlayışın, bâzı matbuatta 
aleyhte istismar edildiğini gördüğüm için bir
kaç. dakika için bir ay evvelki celsedeki duruma 
dönmeme müsaade vermenizi rica edeceğim. 

Arkadaşlar, bu memlekette herkes bilir ki 
mütegallibe denilen mevzu Devlet bünyesine 
yerleştirilen saltanatın bekasını temin etmek 
için, bu zümre tarafından bu memleketin haysi
yetli, şerefli, vakur ve köklü birçok Türk aile
lerine bizzat Devlet tarafından iftira olarak 
kullanılmıştır. Gene bu saltanatı devam ettir
mek zihniyetiyle, yine her türlü bünye ve mev
zuu içerisine yerleştirilen mütegallibeler hima
ye edilmiştir. Binaenaleyh bu konuşmamda, bâzı 
arkadaşların tefsir ettiği ruh hiçbir zaman ya-
şıyamaz. Çünki mütegallibenin ihtirasına uğra
yıp asırlarca Şarkın ne derece ıstırap çektiği
ni iyi bilirim. Mevzu sadece bu milletin son ola
rak kurduğu bugünkü nizam içerisindeki ehem
miyeti meselesidir. Ben Urfa'da bulunduğum 
zaman bir silâh kaçakçılığı yapıldığını ve bunun 
ordudan yapıldığını ve bu silâh kaçakçılığını 
bir Milletvekilinin yaptığını ve yıllardan beri 
bu kaçakçılığı idare ettiğini işittim. Ve bu kere 
Diyarbakır'ın Urfa kapısında yakalandığını 
duydum. 

Elimizde bir Kaçakçılık Kanunu vardır. Bu 
kanunun umumi hükümleri bambaşka bir ka
rakter taşır. "Ve suçlunun mutlaka mevkuf tu
tulmasını âmir bulunur ki ordudan bâzı silâh-
kaçakçılığı yapmakla sanık olan bir Milletveki
linin bu milletin en ulvi bir müessesesinde ay
lardan beri -eli kolu serbest olarak dolaşması 
bilmem ki bu kanunun ruhu ile kabili telif midir 
ve doğru mudur? işte benim bu sualime mesnet 
olan zihniyet Hükümetten bunu sormaktır, va-
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kanın doğru olup olmadığını sormaktır. Bunun 
dışında ben, samimiyetle temenni ederim ki 
inşaallah bu hâdise adliyenin kararında bir mil
letvekilinin, bu müessesenin içerisinde bulunan 
bir milletvekilinin suçlu olarak çıkmaması neti
cesini versin. Ve ben çok müteessirim ki bu hâ
disenin kahramanı muhalefet bünyesi içinden 
bir arkadaş olmuştur. Binaenaleyh şunu tebarüz 
ettirmek isterim ki benim asla politika işinde 
muhalifi olduğum bir partide arayıp bulduğum 
ve buraya getirerek bundan siyasi bir menfaat 
temin etmek niyetim yoktur. Yine samimî olarak 
tekrar ediyorum, bu suçlu adliye tahkikatı ne
ticesinde bir milletvekili olarak çıkmasın. 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Bunun muha
lefetle alâkası nedir? 

KEMAL DEMÎRALAY (Devamla) — Hiçbir 
alâkası yoktur. Bunu muhalefet bünyesinden 
bir arkadaş olduğu için mevzuubahis etmiş de
ğilimdir, diyorum. Bilmem anlayabildi mi ar
kadaşımız. 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
KEMAL DEMlRALAY (Devamla) — Be

nim sorduğum şudur; hâdise olmuş mudur? Eğer 
olmuşsa, Hükümetçe nasıl telâkki edilmektedir. 
Hükümet bunun üzerinde, benim düşünceme gö
re, kanaatime göre, hassas davranmakta mıdır? 
Çünki hâdise üzerinden üç ay geçtiği • halde Hü
kümetin bu mevzu üzerinde hiçbir hareketi gö
rülmemiştir. Halbuki ordudan silâh kaçakçılığı 
yapılıyor ve bunu bir milletvekili yapıyor. Ve 
keyfiyet bir arama neticesinde vesika ile tesbit 
ediliyor ve üç ay gibi bir müddet geçtiği halde 
hâdise hasıraltı ediliyor. Sorduğum sual bun
dan ibarettir. Ben yine temenni ederim, bunun 
suçlusu başka birisi olsun. 

HASAN ORAL (Urfa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şahsınızdan bahsedildiği için 

îçtüzük mucibince size söz vermek icabeder, bu
yurun. 

HASAN ORAL (Urfa) — Sayın arkadaş
lar; bir ay evvel hâdise hakkında, arkadaşımız 
Kemal Demiralay'm verdiği sözlü sorusu üze
rinde hâdisenin yalnız cereyanı hakkında bura
da izahatta bulunmuştum. 

B>elki arkadaşlarımızın bir kısmı tarafından 
doğru veya yanlış kabul edilebilir. Yalnız ikinci 
defa kürsüye gelmesine saik olan hâdise şudur: 
Ben burada memleketim olan Civerek'e giderken 
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Diyarbakır'da benim binmiş olduğum otobüs 
içerisinde Sayın İçişleri Bakanının buyurdukları 
gibi muşamba içerisinde sarılı sandıklar içinde 
ambalajlı silâhlar çıkmamıştır arkadaşlar. Bu 
cevap tamamen yanlıştır. Ben otobüse bin
diğim zaman benim gibi 40 kadar vatandaş aynı 
otobüs içinde idi, otobüs Diyarbakır'ın Urfa 
kapısından çıktığı zaman hemen 500 metre ka
dar ilerde polis ve jandarma ve kuvvetleri ta
rafından durdurulmuştur. Ben bu zabıtaya tek 
bir kelime söylemediğim gibi hüviyetim hakkın
da birşey söylemedim. Milletvekili olduğumu 
asla ileri sürmedim. Ve konuşmadım. Bu tama-
miyle yalandır. Yalnız Sait Kara 'nm Si-
vas'ta Zara'dan tedarik ettiği emniyetçe de 
takip edilmek üzere Sivas ve Zara Emniyetleri
nin Siverek Gümrük Teşkilâtının yaptığı ihbar 
üzerine aylarca bu kaçakçının izinde dolaşmış 
hiçbir yerde yakalıyamamış Diyarbakır'a yazıl
mış. Diyarbakır Emniyeti Yıldız Garaji sahibi 
Salih'e silâhlar teslim edildiği sırada yakala
mıştır. 

Yakalanırken ben orada yoktum. Bukadar 
kötü, bukadar mülevves, bir isnat, kim olursa ol
sun nereden gelirse gelsin, bunu yapan hangi 
Devlet memuru olursa olsun bir ahlâksızlıktır. 
Ben eğer böyle birşey 'yapmışsam, herşeyden 
evvel vicdanlarınıza hitap ediyorum. Burada bir 
dakika durmama lüzum yoktur. (Soldan tabiî ses
leri). 

Arkadaşlar, Adliyeye intikal eden bir mese
leyi istismar etmek bir ahlaksızlıktır. Adalet 
makanizması bu hâdiseye el koymuştur. Tahki
kat yapmıştır. Yakalanan Sait Kara altı aya 
mahkûm edilmiştir. Benim onunla en ufak bir 
alâkam olsa idi Diyarbakır Savcılığı benim teşriî 
masuniyetimi kaldırmak, beni de o adamla bera
ber mahkûm etmek cihetine gidebilirdi. Ben ada
lete itimat ediyorum, arkadaşlar. 

Bunun haricindeki bir hareket, muhakkak ki, 
dün inkilâp tarihini yapan, bu memleketin ço
cuklarının kanları, kemikleri pahasına kazandık
ları bu aziz vatanda vazife gören, bir ailenin şe
refli bir insanın o gün hortlıyan iç ve dış düş
manlarla beraber bu memleekti boğmak istedik
leri zamaıı bunlara karşı büyüklerim, bütün 
ailem, bütün memleketim kanımızla, canımızla. 
malımızla mücadele ettik. O hain ve namussuz 
herifler benden intikamlarını bu şekilde almak 
istiyorlarsa muvaffak olamıyacaklardır, arkadaş-
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lar. Ben memlekette ancak ve ancak adalete 
inanıyorum, Allahtan sonra. 

Sayın Adliye Bakanından istirhamım şudur 
ki, eğer bu işte milyonda bir, en ufak bir alâ
kam varsa biranevvel bu tahkikata ikmal etsin
ler, Yüksek Meclise gelsin. Hak ise ben bu te
miz havayı teneffüs etmiyeyim arkadaşlar. 

Yoksa bu küstahça ve ahlâksızca tertip edilen 
bu hâdisenin faillerinin hiçbir zaman affedilme-
mesini Adalet cihazından rica ederim arkadaş
lar. 

'Bu silâh bir insana ait olarak yakalanıyor ve 
ben başka bir vasıta ile geliyorum. Sayın İçiş
leri Bakanının buyurdukları gibi benim bulun
duğum otomobilde silâh yakalanmamıştır. Ge
çen defa bütün tafsilâtiyle bunu arzettim. Ben 
dört tane bavulumla Diyarbakır'da Garaj sahi
bi Demokrat Parti Başkanvekili Ellimoğlu 
Mustafa vasıtasiyle otobüse koydurdum. Bu- ı 
nun tahkikina gerek adlî mekanizma, gerek 
İçişleri Bakanlığı tahkikat yaptırabilir. Bunu 
tetkik etsinler. 

Otobüs aranırken içerisinde -K) vatandaş var
dı. Bu kırk insandan bir tanesi benim hüviye
timi ileri sürmek suretiyle aramaya mâni oldu, 
isterlerse huzurunuzda bu işin faili olarak ken
dimi kabul ediyorum. Artık bu memlekette bu 
vatan çocuklarının herhangi bir zihniyetle, olur
sa olsun lekelenmesine asla vicdanım razi olmu
yor. Bu, geçmişin kötü ananeleridir, arka
daşlar. (Soldan bravo sesleri). Masum olan bir 
insan bilâkayit ve şart şunun veya bunun arzu
suna göre lekelenirdi. Fakat bu bugünkü re
jimde bu anlayışta asla yapılmamak icabeder. 
(Zaten tahkikat bunu meydana çıkardı sesleri). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin... 
HASAN ORAL (Devamla) — Rica ediyo

rum. Rica. ediyorum aTkadaşlar, ben hiçbir su
retle adalete inanmıyorum demiyorum. Arka
daşlar, adalete inanıyorum. Hem o kadar ki, Al-
laha inanır kadar inanıyorum. Fakat bir jan
darmanın veyahut bir. polisin; efendi, ben kam
yonu veya otobüsü arıyacaktım, içerisinde mil- ı 
letvekili vardı, arıyanıadım, bunun içindir ki, 
bu işin faili milletvekilidir, demesi kadar saçma 
bir şey olabilir mi? Bir milletvekili bir trenle 
gidebilir arkadaşlar, bir kamyonda seyahat ede
bilir. Kamyonda bir kaatil, bir hırsız olabilir; 
fakat her insar^ ancak ve ancak kendi fiilinden 
mesuldür. Bu kadar kötü, bu kadar bayağı bir j 
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I iftiranın aylardan beri devam etmesinden üzün

tü duyuyorum. Adalet mekanizmasından, İç
işlerinden, Devletin bütün teşkilâtından bu hâ
disenin bütün çıplaklığı ile tekrar bu kürsüden 
bir hak olarak söylenmesini istiyorum arkadaş
lar. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI RüKNGDDÎN NASU-

HİOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, şahıslara ve 
.şereflere leke sürmek mev/uuu yoktur. Bir za
bıta vakası karşısındayız. Demin arzettiğim şe
kilde; bir silâh kaçakçılığı -T ese] esi mevzuu-
bahs olmuş ve okumuş olduğı-m resmî malûmatı 
edinmiş bulunuyoruz. 

Bu tahkikat bugün için dev un etmektedir. 
Daha intaç edilmemiştir. Eper bu tahkikat ne
ticesinde, bu kaçakçılık vakasının faili kim olur
sa olsun, hüviyet ve sıfatları ne olursa olsun, 
kanunun takibatından kendisi;.' kurtaramıya-
caktır. 

Tekrar ediyorum. Şahıslara ve şereflere leke 
sürmek mevzuu yoktur. Arkadaşım niçin böyle 
anladılar? 

HASAN ORAL (Urfaı — Demin buyurdu
nuz ki, benim bindiğim otobüste muşambalara 
sarılı silâhlar bulunmuştur. Halbuki beuim bin
diğim kamyondu. Otobüs de başka yerde ve 
kamyon da yoklanmış. 

Sonra silâhlar daha başka , bir kamyonun 
içerisinde yakalanmıştır, otobüste ancak bir 
çanta içinde kaçakçıya ait bir gömlek, bir kas
ket bir şalvar ve bir çift çoraba sarılmış bir 
İngiliz filintasından başka bir şey değildir. 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HtOĞLU (Edirne) — Tahkikatın bitmiş ve işin 
karara bağlanmış olduğunu iddia etmiyoruz. 
Elimizdeki resmî malûmatın hulasasiinı arzetmiş 
bulunuyorum. Bu yazının muhtevası budur. 
Bugün için buna yalan diyemeyiz. Tahkikatın 
neticesi bunun doğru veya yalan olduğunu ispat 
eder. Ümit ve temenni ederim ki : yapılan tah
kikat sizin yüksek şerefinizi daima korumuş ol
sun. Yapılan tahkikatta hiçbir tarafgirliğin „.ve 
siyasi bir düşüncenin yer almadığını, bütün mil
letin ve o milletin bir ferdi olarak zatiâlinizin 
de kabul etmesi lâzımdır. 

HASAN ORAL (Urla) — Eğer binliğim va
sıtada buyurduğunuz bu 13 silâh yakalanmış ol
saydı... (Burası mahkeme değil sesleri) Yüksek 
Meclisten bir tezkere ile teşriî masuniyetimin 
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kaldırılması lâzımgelirdi. Bu adam 6 aya mah
kûm olmuştur. Ve bugün de iş karara bağlan
mıştır. Mürtebiti dâva .olduğu halde bu adama 
ait dâva biter de benim hakkımdaki nasıl bit
mez? 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HlOĞLU (Devamla) — Tahkikatın devam et
mekte olduğunu arzetmiştim. Ve tahkikat devam 
ediyor. 

BAŞKAN — Hasan Bey muhavere şekline 
sokmıyalım, sükûnetle dinleyiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HÎOĞLU (Edirne) — Zatı âlinizin teşriî masuni
yetinizin refi dahi teklif edilebilir. Fakat bu
gün için mevzuu tahkikat safhası henüz bitmiş 
değildir. Çok temenni ederiz ki, yapılan tahkikat 
şu veya bu zatın ve aynı zamanda Hasan Oral 
arkadaşımızın şahsı hakkında edinmiş olduğumuz 
bâzı eski malûmatı da ortadan kaldırırsa o vakit 
biz de yani, yeni Hükümetin de âdil bir tahki
kattan dolayı ayrıca bahtiyarlık duyacağı şüp
hesizdir. (Bravo sesleri) (Eski malûmatı da isti
yoruz sesleri). 

Eski malûmat birtakım şahıslara taallûk et
tiği için Yüksek Heyetinizde okumayı şahsen ar
zu etmiyorum. Mamafih kendileri ve Yüksek 
Heyetiniz arzu buyururlarsa okuyabilirim. Fakat 
müsaade ederseniz tahkikatı ıbekliyelim. 

NAŞlT FIRAT (Samsun) — Neye söylediniz. 
Okuyun. 

BAŞKAN — Mesele tavazzuh etmiştir, henüz 
tahkikatın bitmediği anlaşılmıştır. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım Önen'in, 
Cumhuriyetin .ilânından 1949 senesi nihayetine 
kadar memurların ikametleri için Hükümet, ma
hallî idareler ve belediyeler tarafından ne kadar 
mesken yaptırıldığına ve bunlarla demirbaş eşya
larına sarf olunan paralara, tahsilat ve vergi nis
petlerine ve bu binalardan kaçının kimlerin ika
metlerine tahsis olunduğuna dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/112) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan
lığına 

Ankara 
Aşağıdaki sorulanın Sayın Barbakan tarafın

dan Yüksek Meclis huzurunda sözlü olarak ce
vaplandırılmasını rica ederim. 
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I Saygılarımla. 

Diyarbakır Milletvekili 
Nâzmı önen 

1. Cumhuriyetin ilânı tarihinden 1949 sene
si nihayetine kadar (iktisadi teşekküller adı 
altında toplanan tesis ve işletmeler, Millî Savun
ma Bakanlığına bağlı askerî memur ve birlikle
riyle resmî ve umumi bina ve fabrikalar hariç) 
memurların ikametleri için Hükümet merkezi ile 
il, ilçe ve bucaklarda Hükümet, mahallî idareler 
ve belediyeler tarafından: 

A) Kaç konak, ev, apartman ve lojman yap
tırıldığının. 

B) Mecmuu inşa bedelleriyle şimdiye kadar 
tamir ve tezyinlerine ne miktar para sarfedildi-
ğinin, bağ ve bahçelerinin senelik masraf tutarı
nın neden ibaret olduğunun. 

C) Bu müddet içinde, yani Cumhuriyetin 
ilânı tarihinden 1949 senesi nihayetine kadar de
mirbaş eşyalarına sarfedilen para miktarının. 

2. Şimdiye kadar tahakkuk eden icar bede
liyle yapılmış olan tahsilat ve bakayada kalan 
para toplamının. 

3. Senelik bina, temizlik ve ışık vergileri 
nispetinin henüz, bu vergiler haricinde kalanlar 
varsa sayısının. 

4. Bu binalardan kaçının valilere, kayma
kamlara, bucak müdürlerine ve kaçının Barem 
Kanununun hamgi dereceli memurlarının ika
metlerine tahsis edildiğinin lütfen bildirilmesi. 

İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
BÎOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, Diyarbakır 
Milletvekili arkadaşınım suali çok şümullü ve 
çok tafsilâtlıdır. Hususi muhasebelere, beledi
yelere ve Hükümete ait bir çok teferruatlı sual 
olması dolayısiyle heyeti umumiyesi hakkında 
almış olduğumuz malûmat bugün Meclise arze-
dilecek kadar kifayetli değildir. Onun için bu 
sualin cevabının 15 gün sonraya talikini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Ne buyuruluyoH 
NÂZIM ÖNEN (Diyarbakır) — Muvafık. 
BAŞKAN — Sorunun cevabı 15 gün sonraya 

talik edilmiştir. 

3. — Erzuruan Milletvekili Enver Karan'm 
Pazar, Alanya ve Burhaniye ilçelerinde tedavi 
ve aşı neticesinde ölen vatandaşlar hakkında 

I Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından sözlü 
! sorusu (6/129) 
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BAŞKAN — Enver Karan arkadaşımız bu

radalar mı? (Yok sesleri) Soru sahibi ikinci 
defa bulunmadıkları için soru düşmüştür. 

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Atatürk'ün vasiyetnamesinde isimleri 
geçen müessese ve şahıslardan Veraset ve İnti
kal Vergisinin tahsil edilip edilmediğine dair 

1951 O : 1 
Maliye Bakanlığından sözlü sorusu (6/145) 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu buradalar 
mı efendim... (Yok sesleri) Soru sahibi ikinci 
defa hazır bulunmadikları için soru düşmüştür. 

Oy'unu istimal etm ;yen arkadaş var mı? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Çorum Milletvekili Hasan AU Vural I ci fıkra hükmünün fer'i ve mütemmim eezâlar-
ve Kars Milletvekili Albas Çetin'in, Bâzı Suç 
ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin Ç bendiyle 3 ncü madde
sinin yorumlanmasına dair önergesi ve Adalet 
Komisyonu raporu (4/70) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde bu madde 
hakkında görüşmeler oldu. Teklif sahibi arka
daşlarımızdan Hasan Ali Vural dinlenmiş, ko
misyon sözcüsü de cevap vermişti. Fakat ekse
riyet olmadığı için müzakeresi bitirilememişti. 
Onun için raporu tekrar okuyacağız. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
var mı? 

HASAN ALÎ VURAL (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar; geçen oturumda bu mevzu hak
kında izahat vermiştim. Fakat ekseriyet mev
cut olmadığından mevzu bu celseye talik edil
miştir. 

Şimdi, heyeti umumiyenizden istirham edi
yorum : Burada bir adlî hata vardır. Bu yüzden 
birçok vatandaşların mağdur olması ve himaye 
edilmemiş birçok kimselerin de himayeye maz-
har olacakları aşikârdır. Maksadımı bir defa 
daha izaha müsaade buyurursanız, keyfiyeti kı
saca ve sizleri yormamak şartiyle arzetmek iste
rim. 

Bu kanunun tedvin ve müzakeresi sırasında 
adalet cihazımızı müşkül durumda bırakacak 
bâzı vuzuhsuzluk, müphemiyet ve nihayet mes-
kût geçilen hususlar olmuştur. Buna işaret et
mek zaruret ve kanaatiyle, kanunun müzakere
si günü, tefsir talebimizi vermiştik; bugüne ka
dar gündeme alınamadı. 

Kanunun birinci maddesi 15 Mayıs 1950 ta
rihinden önce işlenen suçlar hakkında taki
bat yapıl amıyacağma, ikinci fıkrasiyle de biran

la ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâ
mil olduğu kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan ikinci maddenin ilk bendin
de, 5 nci madde hükmünün mahfuziyetine işa
ret edilerek a, b, c, ilâhir fıkralar birinci mad
denin şümulü haricinde bırakılmıştır. Bu mad
denin fıkralarında yazılan suçların cezaları da
ha ağır ve bunun dışında kalan maddelerdeki 
hapis cezaları ise daha hafiftir. Bu ikinci mad
denin Ç fıkrasında Türk Ceza Kanununun 374, 
448, 449 ve 450 gibi maddeler, ölüme taallûk 
eden maddeler sayılmaktadır. 

Üçüncü maddeye £Öre, hapis cezaları daha 
hafif olan yani ikinci maddenin 8 nci fıkrasında 
maddeler gösterilerek zikredilmiş ve hapis ce
zalarının affı kabul edilmiştir. Ancak muayyen 
müdddet zarfında suç işlendiği takdirde bu ce
zaların çektirileceği beyan edilerek tecil edil
miştir. 

Halbuki arkadaşlar, ikinci fıkrada tadat edi
len ve bu meyanda (Ç) fıkrasında gösterilen 
öldürme fiiline dair cezaların beşinci madde ile 
2j/3 sinin indirileceği İvabul edilmiş ve faillerin 
muayyen müddet zarfında ikinci defa ay
nı cinsten suç işlediklerinde beşinci madde mu
cibince indirilen cezalarını tekrar edeceklerine 
dair bir kayıt mevcut değildir. 

Af Kanununun sureti tedvin ve tezekkürü sı
rasında vazıı kanun Yüksek Meclisin maksadı hiç 
de bu merkezde değildi. Hafif cezalıların mu
ayyen müddet zarfında suç işlemekle tekrar bu 
eczaları çekmek lâzımesine kani ve kabul edil
mişken ağır cezalıların indirilen cezaları hiçbir 
kayda tâbi tutulmadan affetmek cömertliğini 
gösterecek tarzda mülâhaza ve mütalâada bulu
nulduğuna şahsan kani değilim. Hafif cezaları 
tecil edip de insan hayatını ifnaya mücaseret gös
terenlerin tecil edilmemesi maksadı asla düşünül-
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memiştir. Bu bakımdan üçüncü maddeyi tefsire 
tâbi kabul etmek icabeder. 

Saniyen ikinci maddenin fıkralarında ve ke
za (Ç) fıkrasında sayılan maddelerdeki cezala
rın üçte ikisinin indirilmesi, asli ceza olan hapis 
cezasına münhasır olduğu tatbikatta göze çarp
maktadır. Asli cezalarla birlikte hükmedilen 
fer'i cezalar da vardır. Emniyeti Umumiye ne
zareti cezası, para cezası, medeni haklarını kul
lanmaktan mahrumiyet cezaları ve emsali gibi ce
zaların üçte iki miktarında indirmenin bu fer'i 
cezalara şâmil olup olmadığı da meskût geçil
miştir. 

Bu hususun da tefsir yolu ile halli her halde 
tatbikatta yanlışlıkların önüne geçecektir. 

Koza tekerrür durumu da vazıh değildir. 
Af Kanununun meriyetinden önce infaz edilmiş 
olan ve kanunun şümulü dahiline giren suçların 
infazı ve ademi infazı durumunda tekerrür ba
lonundan bir müphemiyet vardır. Meselâ : îki 
arkadaş aynı suçu aynı zamanda işlemiş ve hük
me bağlanmış olması nazara alınarak, Af Ka
nunundan önce birisinin suçu infaz edilmiş, diğeri 
bulunamadığı için infaz edilmemiştir. Af Ka
nunundan sonra ele geçen veya müracaat eden 
hükümlünün suçu tekerrüre esas olmuyor. Ele 
geçen suçlu ise hüküm infaz edildiğinden teker
rüre esas oluyor. 

Adalet Komisyonu raporunda teşebbüs ve na
kıs teşebbüse mütaallik maddelerin katil suçla
rına ait maddelerde mündemiç olduğu ileri sürül
mektedir. 

Halbuki Türk Ceza Kanununun 61 ve 62 nci 
maddeleri müstakildir ve (Ç) fıkrasında zikredi
len 448 ve mütaakıp maddeler de keza müstakil
dir. Teşebbüse ait maddelerin bilûmum ceza 
maddeleri ile alâkası vardır. Ancak (Ç) fıkra
sında katı ölüm vakalarına ait müstakil madde
ler zikredilmektedir. «Bu maddelerin delaletiyle» 
cümlesinin kullanılması icabederken bu cihet de 
her nasılsa kanunun metnine yazılmamıştır. Bu 
bakımdan teşebbüs hususunun da ayrıca tefsiri 
ve ta-vzihi ioabetmekfcedir. Hulâsa muhterem ar
kadaşlar, az cezalar tecil edilmiş ve az ceza gören 
cezalalar tekrar aym cinsten bir suç işlendiği za
man aynı cezayı çekecektir. 

Fakat on beş sene ceza verilmiş olan, bunun 
beş senesini yatıp da on senesi Af Kanunu île 
indirilen cezaların sahipleri ve failleri bir daha 
aynı fiili işlediği zaman bu on seneyi yatmıya-
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I çaktır. Bununla alâkası yoktur. O adama yeni 

baştan ceza vereceğiz. Biz hafif cezaları tecil 
edip de bu kadar ağır suç işlemiş olanların üçte 
iki miktarı gibi büyük ve muazzam bîr müddeti 
tamamen affetmek yolunu tuttuğumuza kani deği-

I lim. Bu ciheti vicdanımın icabı olarak arzedi-
yorunı. Takdir Yüksek Meclisinizin ve Heyeti
nizindir. 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu. 
I ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFİT 
I ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muhterem arka

daşlar, sayın arkadaşımız Hasan Vural'ın tef
sir talebine bundan evvelki oturumda etraflıca 
cevap vermiştim. Fakat bâzı arkadaşlar burada 
bulunmadıkları için kısaca tekrar arzı cevap et
mek istiyorum. 

Yüksek malûmunuzdur ki; tefsir, vazıh bulun-
mıyan kanunların vuzuhlandınlması, hükümle
rinin açıklanması için yapılır. Halbuki arkada
şımızın tefsir yolu ile hallini istediği husus ka
nuni bir hüküm tesisini talebetmekten ibarettir. 

Çünkü tefsirini istedikleri Af Kanununun 
üçüncü maddesi tefsire muhtaç olmıyacak kadar 
açık ve sarih hükümleri ihtiva etmektedir. Mü
saadenizle tefsiri talep edilen maddenin fıkra
sını kısaca okuyacağım. Metni aynen okuyorum. 

Madde 3. — Bu Kanunun birinci maddesin
den faydalanan hükümlüler, diyor, bu Kanunun 
birinci maddesinden faydalanan hükümlüler tâ
biri gayet sarihtir. Arkadaşımızın tefsir talebin
de birinci madde hükmünün Af Kanununun be
şinci maddesindeki cezalarında indirme yapılan
lara, teşmilini istiyor. Bu ise kanunun hükümle
rine tamamiyle muhaliftir. 

Olsa olsa bir tadil teklifi ile Yüksek Meclis 
huzuruna gelirler ki, bu takdirde dei uzun boylu 
beyanda bulundukları noktai nazarların müna
kaşası burada yapılır. Varit ise kabul edilir, de
ğilse reddedilir. Kanunla sarih bir şekilde hal-

| ledilmiş olan bir hükmün tefsiri yoluna gidil
mesine müsaade edilmiyeceği şüphesizdir. İşte 
Adalet Komisyonu bu noktai nazardan işi ince
lemiş ve hâdisede tefsir talebinin varit olmadı
ğına oy birliğiyle karar vermiştir. 

(Ç) Bendinin tefsiri talebine gelince; muh
terem arkadaşlarım, (Ç) bendi hakkındaki tefsir 
talebi de varit değildir. Çünkü bu maddede bah
sedilen katil fiili umumi tâbirdir. Katil denin-

1 ce bütün katle ait bu efal ve hareketler bu tâ-
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birin şümulü içine girmektedir. Teşebbüsler, şa
hıslar istisna edilmiş değildir. Buna dair tefsir 
yapılsın diyorlar. Buna lüzum yoktur. Af Ka
nununun Yüksek Mecliste müzakeresi sırasında 
bir arkadaşımız sordular, bendeniz de Adalet 
Komisyonu adına katil cürmü tâbirinin umumi I 
bir tâbir olduğunu, nakıs ve tam teşebbüsleri de I 
içine almakta bulunduğunu bu kürsüden izah 
etmiştim. Bu, müzakere zabıtlarında mevcuttur. 
Bu suretle müzakere zabıtlariyle halledilmiş 
olan ve esasen tefsire dahi muhtaç bulunmıyan 
(C) bendinin tefsiri hakkındaki talebin de ye
rinde olmadığı izahtan müstağnidir. 

Arkadaşımız, netice itibariyle tefsir yoliyle 
Af Kanunu hükümlerini tevsi etmek istemekte
dirler. Yüksek malûmunuzdur ki, İçtüzüğün 124 
ve 125 nci maddelerinde yorumun ancak müp
hem bulunan hususatta yapılacağı, yorum sure
tiyle yeni bir hüküm tesis edilemiyeceği sara
haten yazılıdır. Bu hükümler muvacehesinde 
tefsir talebinin vârıt olmadığı noktai nazarına 
varan Adalet Komisyonu, oy birliğiyle teklifin 
reddine karar vermiştir. Takdir Yüksek Meclise 
aittir. 

BAŞKAN — Eapor hakkında başka söz is-
tiyen var mı? Komisyon raporunu yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir. 

2. — Rize eski Mülctvekili Fuad Sirmen'-
in, Dilekçe Komisyonunun 15 . IV . 1940 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1159 sayılı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe, Adalet ve İbişleri Komisyonları ra
porları (4/29) [1] 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz. 

(İçişleri Komisyona raporu okundu) 

BAŞKAN — Söz isti yen var mı? 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar, 10 sene evvel Meclise gelmesi ica-
beden şu rapor hakkında söz söylemenin belki 
lüzumsuz olduğunu düşünürsünüz. Fakat bu 
komisyonların uzun raporları içinde bahsedi
len darb hâdisesi müstesna tazyik hâdiselerin
den bizatihi muztarip olmuş bir arkadaşınız 
sıfatiyle söz almış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, yıl 1939.. Samsun Valisi Fuat 

[1] 37 sayılı basmayazı tutanağın sonundadtr. \ 
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Tuksal, polis müdürü CelâPdir. Bu tarihte II-
yas ve Rasinı Türkyıldız adında iki kardeş 
Dereler Köyünde bir değirmen yerini icar edi
yor ve orada bir değirmen yapıyor ve bir zaman 
işletiyor ve fiilî zilyedlikleri tahakkuk ediyor. 
Fakat birisi burası Maliyeye ait diye ihbaratta 
bulunuyor. Vali de bu adama mutlaka şu değir
meni yıkacaksın diye tebligat yapıyor. Bu iki 
kardeş mahkemeye müracaat ediyorlar, tehiri 
icra kararı alıyorlar. Buna rağmen vali jandar
ma vasıtasiyle değirmeni yıkıyor. Fakat arka
daşlar, bu şahıslar ketıdi haklarını aramak için 
valiye protesto çekmek istiyorlar. Fakat maa
lesef protesto yazacak bir vatandaş bulamıyor
lar. Hattâ bütün avukatlara yazmıyacaksmız 
diye tenbih ediliyor. Bendenize geliyorlar, ben
deniz yazıyorum. (Sağdan bravo) Valinin şah
sına protesto keşide ediliyor, vali imzadan is-
tinkâf ediyor. Hatta istinkâf zabıt va
rakası tutuluyor. Ertesi gün bir po
lis memuru bana geliyor ve diyor ki Ahmet 
bey sizden rica ediyoruz, sakın geceleri dışarı 
çıkmayın, emir aldık, yakalayıp dayak ataca
ğız diyor. Peki diyorum ve çıkmıyorum. Çünkü 
yıl 1936 (Vali kim sesleri) onu da söyliyeceğim. 
Biz çıkmıyoruz. Fakat ötekilerden yani iki or
tak kardeşten birisi de çıkmıyor ama birisi na
sılsa bir gün çıkıyor. Yanında da Hasan isimin-
de bir arkadaşı var. Polisler bunları yakalayıp 
polis merkezine götürüyorlar, vali de orada bu
lunuyor ve onun huzurunda bunların ayakları
na falaka takılarak ayakları patlaymcaya ka
dar dayak atıyorlar. Hâdiseden ertesi günü ha
berdar oluyoruz. Mağdurun evine gidiyoruz, 
bakıyoruz ki ayağı şişmiş, kangren olmak dere
cesinde hasta. Doktor rapor vermiyor. Netice 
itibariyle bir tarafı bana dokunduğu için bera
berce trene biniyoruz, Ankara'ya geliyoruz. Va
liyi şikâyet edeceğiz. Çünkü valinin huzurunda 
dayak atılmıştır. Makine tedarik ediyoruz, ya
ni yazı makinesi, daktilo. Arzuhali yazdık, öğle 
vakti idi, yemeği yedik, dışarıya çıkacağız. Bir 
polis memuru bizi yakaladı, Ahmet Gürkan siz 
misiniz? Evet bendeninim. Buyurun, emniyet 
müdürü sizi istiyor. Peki. Kalktık emniyet mü
dürüne gittik. (Kimdi sesleri) O zamanın emni
yet müdürü Sadri Aka mı, yoksa Ağa mı bil
miyorum. Huzuruna çıktık, ilk karşılaştığım 
söz şu oldu; siz bir vali hakkında şikâyet etmek 
salâhiyetini nereden buldunuz? dedi. Bir vali 
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hiç kimseye kanunsuz muamele yapamaz. Biz I 
esasen bir vali olduğu için onun hakkında Tem
yiz mahkemesince Devlet Şûrasırica tahkikat 
yapılması ieabeder. Bunlar da burada bulunma
sı haysiyetiyle buraya şikâyete geldik dedim. 

Size dayak atarız, çürütürüz dediler, yarın 
gideceksiniz buradan, dediler. Ne yapalım da
yak var işin içinde (Gülüşmeler) üzerimizde ne 
kadar evrak varsa, para ve saire hepsini aldı
lar,, masanın üzerine koydular, yaralı da, da
yak yiyen arkadaş da arkamda. 

Sadri Aka ona dedi k i ; senin öbür ayağını 
da biz çürütürüz. 

Arkadaş, izzeti nefis sahibi bir kimse idi, 
cevaben benim canınım yarısını orada Samsun 
valisi ve polis müdürü aldılar, diğer yarısını da 
siz alın dedi. 

İkinci şubeye gönderdiler akşama kadar orada 
kaldık. Bana dediler ki, artık yarın gideceksiniz. 
Bizim gidiş geliş biletlerimiz var paramız var on
ları verin, dediler. Ertesi günü gitmedik, içişleri 
Bakanlığına gittik. Orada bir müracaat memuru 
vardı. Bize yardım etti. Sadettin Çelikel ismin
de bir arkadaş. Bir makina tedarik etti. Yazdı 
geldi. Bu sırada polisler bizi arıyorlarmış. Tek
rar ikinci defa nezaret altına aldılar. Ertesi gü
nü tren vakti gelinceye kadar. (Soldan vekil 
kimdi sesleri). 

Şükrü Kaya... 
Polis refakatinde trene götürüldük, yine tren 

polisine teslim edildik. Samsun'a gitsek fena, da
yak var. Amasya'ya gittik, çünkü Samsun'a git
sek iş felâket. Ben gece Samsun'a gittim gece, 
evime geldim, bir buçuk ay evimde saklı kaldım, 
öteki de Amasya'da kaldı. 

O vakit Samsun'da Allah rahmet eylesin ib
rahim Ethem isminde bir müddeiumumi vardı, 
işe vaziyed etti ve elhamdülillah dayaktan kur
tulduk. Fakat az zaman sonra, tabiî hatırımda 
tam tarih kalmadı, aradan 14 sene geçti, galiba 
2 - 3 ay sonra Dilekçe Komisyonunun kararı teb
liğ edildi. Dayak yiyen vatandaş da 20 günlük 
asker. Orada deniliyor ki : Şuna karşı geldin, bu
na karşı geldin, jandarmaya karşı geldin, polise 
karşı geldin diye, kendisini haksız çıkarıyorlar, 
bu kararı dayak yiyenin kendisine veriyorlar. J 

O gece bir kâğıt yazıyor; ben M ta Ankara'
ya kadar gidip şikâyet ettim de hakkımı alama
dım. Bana bu hayat lâzım değildir diye teessü
ründen beynine bir kurşun sıkmak suretiyle in- | 
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tihar ediyor. Bu vatandaşın yazdığı kâğıt zabıta
ya geçiyor, ne olduğu belli değildir. 

Bundan sonra kardeşi Rasim Tekyıldız tara
fından ikinci bir şikâyet yapılıyor, ikinci arzuhal
de bendenizin de ismim bahsediliyor. Onun üzerine 
ikinci şikâyet gidiyor. O vakit Rize Milletvekili 
vaziyetten haberdar ediliyor. Komisyon evrakın 
hıfzına karar veriyor, işte bu vesile ile rapor hu
zurunuza gelmiş oluyor. 

Hak yerini buluyor ama ne çare ki, bade harab 
- el Basra. Belki arada disiplin cezasına tâbi tutu
labilecek bâzı kimseler vardır. (Af Kanunu çık
tı sesleri) Evet Af Kanunu çıktı. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hiç olmazsa 
dünle bugünü mukayese bakımından söyledim. 

BAŞKAN — Rapor hakkında başka söz is-
tiyen yoktur. O halde raporu reyinize arzediyo-
rum. 

Rapor münderieatım kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler ... Rapor 
kabul edilmiştir. 

3. — Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yıroalı ve 
8 arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 9 
ncu maddesinin birinci fıkrasının değiştirilme
si hakkında Kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/64) [1] 

BAŞKAN — Sıtkı Yıroalı. 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın arka

daşlarım, teklifimizin esası şudur: Biliyorsunuz 
ki, bu gün, belediyelerin iki çeşit hududu var
dır, bunlardan birisi, imar hududu yani mes
kûn olan yerler, diğeri de arzettiğim yerlerin dı
şında, belediyesi bulunan kasabaların ve şehir
lerin merasını, gezinti yerlerini ihtiva eden be
lediye sınırlarıdır. 

Arkadaşlar; bizim teklifimiz, işte bu gibi 
belediyelerin asıl meskun mahallerinin dışında 
bulunup da müstakil bir semt ve mahalle teşkil edip 
oralarda belediyece görülmesi lâzımgelen aydın
latma ve temizleme, yani tenvirat ve tanzifat iş
lerinin toptan yapılmadığı hallerde bu resmin 
alınmaması hususuna ait bulunmaktadır. 

Arkadaşlar; bu teklifimize karşı raporda iki 
husus ileri sürülmektedir. Bunlardan birisi, bu
nun bir âmme müessesesi bulunduğu, tenvirat ve 
tanzifat resminin bir kül olarak mütalâa edilebi-
lip vatandaşlar arasında bu hizmetlerden istifa-

[1] 38 sayût basmayazı tutanağın sanundadır. 
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de edip etmiyenleri ayırmadan topuna şâmil ol
duğu ikincisi, bundan mütevellit olaırak beledi
yelerin zarar göreceği ve belediyeler hududu 
içinde bu hizmetlerden istifade ettiği için resim 
tediye eden ve bu hizmetlerden istifade etmediği 
için resim tediye etmiyen iki çeşit vatandaşın 
yaratılması ihtimali gözönüne alınarak teklifimiz 
reddedilmiş bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlar, naçiz kanaatime göre bu 
mevzuda İçişleri Komisyonu yanlış ilmî kanaat
lere dayandığı gibi, memleketimizdeki tatbikat 
bakımından, da Fiilî tatbikat bakımından da ta
mamen yanlış doneler üzerinde bu mütalâayı ile
ri sürerek teklifimizi reddetmiştir. 

Arkadaşlar, son zamanlarda bilhassa Bele-
dij Jİer Kanunu kabul edildikten sonra birçok 
belediyeler gümrükler üzerinde kendilerine ay
rılacak hisseleri çoğaltabilmek için belediyelerin 
meskûn mahallerinden 7 kilometre, 3 kilomet
re, 5 kilometre uzaktaki bâzı köyleri, bâzı semt
leri kendi hudutları içine almış bulunmaktadır. 
Meselâ bunlardan birisini kendi vilâyetimde gös
terebilirim. 

Edremid'in yedi kilometre ilerisinde Akçay 
vardır. Akçay Edremit belediye hudutları için
dedir. Balıkesir merkez kasabasından 2-2,5 kilo
metre uzakta tabaklar yani debbağhane vardır. 
Burası bir mahalledir. Bu mahal de belediye sı
nırlan içine alınmış bulunmaktadır. Nitekim 
5237 sayılı Kanuna kadar bizim anladığımız mâ
nada, belediyeler bu gibi mahalleri Tanzifat ve 
Tenvirat Vergisinden muaf tutmaktadır. Yani 
Belediye Resmi tamamen, bizim anladığımız mâ
nada maihal ve semtlerin hizmetleri dışında bıra
kılmış olan yerleri bu resme tâbi tutmıyarak di
ğer kısımlardan resim almaktaydılar. Fakat 5237 
sayılı Kanun bu resimlerin tarh, tahakkuk ve 
tahsilini hususi münasebetlere bırakmıştır. Bu 
defa hususi muhasebeler vergiyi tahsil edebil
mek için belediyelere; belediye sınırlarını sor
muştur. O zamana kadar belediye meskûn mahal
lerdeki hizmet gördükleri yerlerde bulunan gay-
rimenkullerden bu resimlerin alınmasına dair 
kül olarak kendi meskûn mahallelerin hududu 
değil, merayı da içine dâhil etmek suretiyle 4, 5 
ve 6 kilometre uzakta bulunan ve belediye hiz
metleri görülmiyen ve sadece mahallî ihtiyaçları 
ancak kendileri tarafından görülebilen belediye 
sınırlarını, belediye smırı diye göstermiştir. Bu 
defa bu resmin hususiyetinden bihaber olan ve ka-
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| nunun mutlak ifadesine dayanan hususi muhase

beler, oradaki gayrimenkullerin gayrisâfi iradını 
ele alarak onun üzerinden resim tarh ve tahak
kuk ettirmeye başlamışlardır. Bu suretle kanu
nun böyle yanlış tatbiki neticesinde şimdiye ka
dar bu resmi vermiyenler de aydınlatma ve te
mizleme resmini ödemeye başlamışlardır. Şu 
halde görülüyor ki, bir defa içişleri Komisyonu
nun, bu teklifimiz kabul edildiği takdirde birçok 
belediyelerin bir kısmı gelir kaynaklarından 
mahrum olacakları şeklindeki iddiası yerinde de
ğildir. Esasen bu şekilde bulunmıyan, genişle
miş, semt semt son günlerdeki nüfus hareketleri 
neticesinde belediyelerin Gümrük Resminden da
na fazla hisse almak kaygısiyle kendisine ilhak 
ettiği araziye kendi hizmet ellerini uzatmadık
ları halde bu gibi yerlerden esasen kaynak ola
rak istifade etmektedirler. Büyük mikyasta bu 
gelir kaynaklarını kaybedecek değillerdir. Bugün 
biz adaletsizliğini gidermek istediğimiz 5237 sa
yılı Kanun belediye sınırları dışına meralara 
kadar teşmil edilerek tatbik edilmiş olmasından 
ve bu suretle bâzı vatandaşlara tahmil edilmekte 
olan külfetin ortadan kaldırılmasıdır. Tatbikatta 
fiilî durum budur. 

İkincisi, belediyeler tarafından alman Tanzi
fat ve Tenvirat Resmi zannedildiği gibi mutlak 
ve her vatandaşın geliri, kazancı üzerinden alınan 
ve seyyanen tatbik edilen yol parası gibi aynı 
beldede oturan bütün vatandaşlara teşmil edil
miş olan mutlak âm bir resim değildir. Aksine 
gayrimenkule muzaf bir vergidir. Yani bu be
lediyenin içinde eğer benim bir gayrimenkulum 
yoksa, dükkân olarak ikametgâh olarak, o va
kit bu resmi verecek değilim, doğrudan doğ
ruya gayrimenkule muzaf tır. Eğer arkadaşla 
rımızm iddia ettiği gibi efendim, bu kasımlar 
mükellefler uzak yerde de otursalar bile elbet-
teki çarşıya pazara gelirlerken cadde ve sokak
lardaki temizlik ve tenvirattan istifade ediyor
lar, denebilirse bu iddia resmin esasına muha
liftir. Baş üzerine o beldede yaşıyanlar mutlak 
vergi versin, teşmil edilsin fakat o beldede be
nim bir gayrimenkulum yoksa ve hattâ sülâie-
ten orada otursam bile şayet bir arsam, bir gay-

l rimenkulüm yoksa ben o beldenin hemşehrisi, 
hattâ sülâleden hemşehrisi dahi bulunsam ve 

I orada da ikamet etsem yine bu aydınlatma ve 

I temizleme resmini ödemem. Bu itibarla prensip 
bakımından ret mahiyetinde verilen raporun 
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mucip sebebi doğru değildir. Kaldı ki arkadaş
lar, bir resmin hakiki hüviyetini öğrenebilmek 
için neye bakarız? Kanunun mucip sebeplerine 
ve müzakeresi sırasında verilen izahata baka
rız. Biraz sonra Mazhar Şener arkadaşım bu 
hususları zabıtlara dayanarak arz ve izah ede
cektir. Ben buna kısaca temas edip geçeceğim. 
Bu resim müzakere edilirken birtakım itirazlar 
ileri sürülüyor. Onlara deniyor ki hayır, mutlak 
surette, belediyeler, aydınlatma ve temizleme 
masraflarını bu hizmetleri gördükleri müddetçe 
alabilirler ve devam ediyor, ilâve ediyor, eğer 
imkânı olsaydı diyor, her evin çöplerini aldığı
mız zaman, yaptığımız hizmeti ölçmek üzere, 
tıpkı elektrik ve havagazında olduğu gibi, bir 
saat koymak imkâni olsaydı, saat üzerinden 
hizmet karşılığı evlerden alınırdı. Ama bunun 
imkâni olmadiği için, seyyanen gayrimenkuller 
üzerinden alıyoruz, diyor. 

Bu da gösteriyor ki arkadaşlarım, bu resim 
bir hizmet mukabili alınmaktadır. Gelir Vergisi 
gibi, Hayvanlar Vergisi gibi, hattâ Yol Vergisi 
gibi, bir beldenin bütün halkını mutlak surette 
mükellef tutan bir vergi değildir. Tıpkı elek
trik parasını verir gibi, havagazı ücretini verir 
gibi, devlet elinde işletilmekte olan posta ida
resine, gönderilmek üzere postaya attığı mek
tup gibi veya pazara götürdüğü malı beledi
yenin kantarında çektirdiği zaman ödenen be
del var gibi, bir hizmet kargılığında hemşehrile
rinden, gayrimenkullere muzaaf olarak ödenen 
bir resimden ibarettir. 

Bütün bunlara rağmen teklifi sunan arkadaş
larınız.... yoruma gitmeyi de Yüksek Heyeti
nize arzedebilirler ve muayyen mmtakada hiz
metten istifale etmiyenlerin vergi dışında kal
malarını düşünebilirlerdi. Fakat bu takdirde 
belediyelerde hizmet karşılığı vergiler hususun
da mükellefle daimî çekişme, arılaşmama içine 
düşebilirler. Bunun için semt ve mahalle ola
rak tasrihini daha uygun bulduk. Ve mutlak 
ifadelere dayanarak yoruma gitmedik. Benim 
yanımda ışık vardır, senin sokağının köşesinde 
yoktur, gibi telâkkilerle vatadaşlar kalkarlar, 
bizde de tenvirat, temizleme yoktur, diye bir 
itiraza gidebilirlerdi. Biz bunu nazarı dikkate 
alarak, bunun bir temadisi olarak, bütün bir 
mahalle olarak bu hizmetten oetifale eden va
tandaşlardan resmin alınması, kaynağı sebe
biyle bu hizmetten mahrum kalanların bu resmi 
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I ödememeleri bu suretle hakikatin adaleti'tesiri 

ederken bir taraftan da belediye? ekimizi o za
man şimdiki 5237 sayılı Kanunun hükümlerine 
göre zaten almakta devam ettikleri resimde 
her hangi bir ihtilâfa sürüklemeden tahsile de
vam etmelerini sağlamak -gayer'.yle bu teklifi
mizi yüksek huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 
Arkadaşlar, hepsinden alalım atfotet böyle olur. 
Külfette adaleti kabul edelim. Müsaade eder
seniz hizmette de' adaleti kabul «delim. Evvelâ 
hizmette adaleti korursak elbette külfetteki 
adalete de herkes daha fazkuiyi", beş katiyle 
katlanmaya gönül nzasiyle boyuneğer arkadaş
larım. 

Bu bakımdan işin tetkik edilmesi ve Yüksek 
Huzurunuzda eğer mutlaka hımmı kabulü yo
luna doğru, yani raporun reddine doğru rıza 
göstermezseniz, mütalâamıza iştirsk etmezseniz 
evelâ başka bir teklifimiz vardır; hiçolmazsa 
bu işten daha iyi anlıyan, sadeoe i: islerle-değil, 
mükellefin,resmin hakiki hüviyetiyle, mahiyeti
ni daha esaslı surette tetkik edilip Yüksek 
huzurunuza getirilmesi için, İ«jtö?ük de buna 
mâni değildir, bu teklifimizin bir defa da Ma
liye ve Bütçe Komisyonlarında tot kik edilmesi
ni ayrıca Yüksek Heyetinizin tasvibine arze-
diyorum. Bu husustaki teklifimizi de takdim 
ediyorum. 

Teklif şu mahiyettedir: Bale.tiye Gelirleri 
Kanununun 9 ncu maddesinin b ;ıinci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkındaki Kanım teklifi yalnız 
İçişleri Komisyonunda tetkik ediin,iştir. Tüzük 
zaten bunu âmirdir. Fakat işin ırnhiyeti itiba
riyle, teklifin mevzuu itibariyle Maliye ve 
Bütçe Komisyonları ta*rafmd.m da tetkikini 

I teklif ve arzederim. 
Mâruzâtım bundan ibaretti*. 
BAŞKAN — Hikmet Fırat. 

' HİKMET FIRAT (Malatya) — Saym arka
daşlar; son günlerde Belediyelerin Gelir Kanu
nu üzerinde bâzı arkadaşların demarşlarını gö-

I rüyoruz. 
Bu benim için falihayırdır. İnşaallah bunu 

tamamen bugün millet hak ve hürriyetine ve va-
I tandaşların rey haklarına hürmet etıniyen ve ve-
I sayeti idare sistemiyle idari müdahale ile tatbik 
I şeklini alan Belediyeler Kanununun ilgasiyle ye-
I ni şekille tam muhtariyeti temin eden bir Bele-
| diyeler Kanunu tahfif eder. 
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Belediyeler Gelir Kanununun ruhu, mânası, 

memleket çocuklarının takdir yetkilerine hür
met etmekten ibaret olduğuna göre, bugün mü
zakere mevzuu olan Tenvirat -ve Tanzifat Ver
gisinin belediye hududu dâhilinde bulunan bina
lara ve iratlı arsalara teşmili elbetteki yerinde
dir. Çünki belediye, yüksek malûmunuz olduğu 
üzere, belde sâkinlerinin bütün medeni ihtiyaç
larını bir kolektif vaziyette idare ise ve her bir 
hizmeti birbirine kataraktan bir kudret kayna
ğı olan bir müessesedir. Ama hizmet gören ve 
hükmi şahsiyeti haiz olan bu müessesenin daha 
dün yapılmış olan ve ruh ve mâna itibariyle 
tamamiyle belediyelere bir gelir kaynağı temin 
etmek için olan Belediye Gelir Kanunu, ismin
den de anlaşılacağı üzere münhasıran belediye
lerin takatsizliğini gidermek içindir. Tasarıyı 
tadil teklifinde bulunan sayın arkadaşlarımız 
bu hizmet karşılığı olmıyan bir ücret mahiye
tinde telâkki buyuruyorlar, öyle değildir. 

Hizmet de nispîdir burda. Çünki mutlak hiz
met olmuş olsaydı ya tramvay yahut otobüs üc
retlerinde olduğu gibi muayyen bir tarifeye ya
hut da belediyeler kantar resmi gibi ölçü üzerine 
muayyen olurdu. Takdir buyurursunuz ki belde 
dâhilinde oturan vatandaşların bir kısmı bele
diyeye daha büyük kirlilik tahmil ettiği halde 
hiç kirlilik tahmil etmiyenden daha az vergi ve
rir. Demek ki bu bir ölçülü hizmet karşılığı de
ğildir, müşterek bir hizmettir. Belediyelerin hiç 
hizmet görmediği, belediyenin tamamından isti
fade eden bina sahipleri resmi verirler. Bir kıs
mı da kirlilik tevlit eder, belediye çöpçüsü bir 
türlü oradan eksik olmaz, fakat fazla resim de 
vermez. 

Belde sakinlerinin müşterek gayretinden hu
sule gelen belediye gelirlerinin çoğalması key
fiyeti vardır ama köy halinde iştirak edenlerden 
de vergi alınmaz mı, bugünkü kanunun hüküm
lerine göre, belediyelere gelir temin etmek mak-
sadiyle bunlar da bu hüküm dahilindedir.. Çün
kü, :o köyler, köy diye ayrılmış olan bölge bele
diyelere katılmışsa, belediye hudutlarına zorla 
katılmamıştır. Yapmış oldukları uzun kanuni 
formaliteden sonra, kendi rızaları ile, birçok rey
lerle tesbit edilmek suretiyle elde edilmiş bir 
gayedir bu. Binaenaleyh, rızaları ile katılmış 
olan köyler, elbetteki köy Kanunu hükümlerine 
göre bundan uzaklaşmış olurlar. Yani bu şekil
de kendilerinin rızaları inzimam ederek dâhil ol-
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I muş bulunuyorlar. Binaenaleyh, bu resmin 

alınmasında belediyelerin hakkı vardır. Belediye 
hizmelterinin teşmili için dün yapılan, ve Büyük 
Meclisimizin himayesine mazhar olan Belediye 
Gelirleri Kanununda bir sene sonra böyle bir 
gedik açarsak, belediyelerin muhtar idarelerin
den hepimizin beklediğimiz inkişaf kaybolur ar
kadaşlar. 

Yeni Belediyeler Kanunu gelecektir. Ben bu 
Kanunun geleceğinden şüpheliyim. Binaenaleyh, 
lütfedin, kerem edin, İçişleri Komisyonu bu iş
te yerinde düşünmüştür, ve mütalâalarında hak

lıdır. 
Yalnız bir noktayı arzedeceğim: Belediyeler 

Gelir Kanununun müzakeresinde, o kanun 
icapları olarak, süratle geçmesi dolayısiyle Muh
telit, karma bir komisyondan geçmiştir. Bu ko
misyon İçişleri, Maliye ve Bütçe Komisyonların
dan mürekkepti. Elbette malî kanunların ihti
sas şubesi Maliye Komisyonudur. Binaenaleyh, 
akçalı bir kanundur, İçtüzük hükümlerine göre 
Bütçe Komisyonundan geçmesi gerektir, İş te
kâmül eder hiçbir aksaklık vermez, ben de bu 
fikre iştirak ederim, bu bakımdan bir önerge 
takdim ediyorum, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Bekir Oynaganlı. 
BEKİR OYNAGANLI (Afyon Karahisar) — 

Arkadaşlar, Sayın Sıtkı Yırcalı arkadaşımızın 
Belediye Gelirleri Kanununun 9 ncu maddesin
de tadilât yapılması hakkındaki Kanun teklifi 
dolayısiyle huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, 27 sene evvel yapılmış olan .1580 
sayılı Belediye Kanunu ve buna sonradan ekle
nen diğer kanunlar hiçbir zaman memleketin 
bugünkü ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir 
durumda değildir. Ve esasen bugünkü demok
ratik durumumuzla da kabili telif de değildir. 

1580 sayılı Belediye Kanuniyle Belediye Ge
lirleri Kanunu içinde tatbiki kabil olmıyan bir
çok maddeler, antidemokratik maddeler ve bu
gün çok garibimize giden merkeziyet zihniye
tine bağlı birçok maddeleri muhtevidir. 

Hem arkadaşlarım, Sayın Sıtkı Yırcalı arka
daşımızın tadil edilmesini istedikleri Belediye 
Gelirleri Kanununun 9 ncu maddesinde bir tadil, 
bence hiçbir kıymet ifade etmez. Daha doğrusu 
yapılacak bu tadillerle vatandaşlarımızın ihtiyaç
larına cevap vermiş olmayız. Esasen senelerden 

I beri bütün belediyeler keşmekeş bir durumdadırlar. 
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1580 sayılı Belediye Kanuniyle belediyeleri ahi- ; 
kadar eden diğer bütün çeşitli kanunlardaki hü- j 
kümleri birleştirmek suretiyle Hükümet, bir Be- | 
lediye Kanunu tasarısını ele almalıdır. Hem ; 
Belediye Gelirleri 'Kanununun 9 neu maddesinin | 
tadiline hiç lüzum yoktur. Günkü tenvirat ve i 
tanzifat Resmî bir hizmet mukabili alınır. ! 
Aksi halde hizmeti dokunmıyaıı yerlerden ! 
belediyeler vergi alamaz. 

Sayın İçişleri Bakanlığından belediye kanun
larını bir kere gözden geçirerek ve bütün çeşitli 
kanunlardaki hükümleri bir araya getirerek yeni 
bir Belediye Kanuniyle Yüksek Meclis huzuru
na gelmelerini bilhassa rica ediyorum. 

Arkadaşlar 1580 sayılı Belediye Kanununun de
ğiştirilmesi hususunda bir tasarı ile İçişleri Ba
kanının Meclis huzuruna gelmekte çok geç kal
dığını da sözlerime ilave etmek isterim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Söz, Hayrettin Erkmen'indir. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Aziz 
arkadaşlarım, müzakere mevzuu olan teklife im
za koymuş bir arkadaşınız olarak söz almayı pe
şinen düşünmüştüm. Fakat değerli arkadaşını 
Sıtkı Yırcalı'dan sonra bu fikrimden vazgeçmek 
üzere idim. Ancak şimdi konuşan iki arkadaşım 
ileri sürdükleri mütalâalar bu teklifimizi destek
lemek lüzumunu bana ilhanı etti. Bu itibarla 
huzurunuzda birkaç kelime söylemek suretiyle, 
sizleri işgal edeceğim, affmızı dilerim. Bir kere 
Belediye Gelirleri Kanunu son zamanlarda bâzı 
tadil temayülüne vasıta ve vesile olmaktadır. Bu 
yüzden esasen kifayetsiz olan belediye gelirleri I 
azalmaktadır, dediler. Halbuki bizim teklifimiz I 
belediye gelirlerini azaltıcı mahiyette değildir. 
Belki belediyeyi semt itibariyle hizmetlerini ge
nişleterek başvurduğu geliri daha âdilâne olarak 
tevzi imkânını ona bahşedecektir. Sıtkı Yırcalı 
arkadaşımızın dediği gibi öyle semtlerimiz var- | 
dır ki, iki, üç saat mesafede ve köy halindedir. 
Bu yerler sırf malî mülâhazalarla belediye hudut
ları içine alınmış ve bu vatandaşlar hiçbir surette 
faydalanmadıkları bir külfet altında bırakılmış
lardır. Belediye gelirlerini zannetmiyorum ki, 
Devlet vergi ve resimleriyle mukayese edebilelim. 
Belediyenin vatandaşı umumi surette himayesi 
bahis mevzuu olmıyacağma göre, İçişleri Komis
yonunun elimizdeki ret raporunda âmme hizmet
lerinin tevzii fikrini ileri sürmesini yersiz bulu- I 
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rum. Bizim teklifimiz belediye gelirlerinin azal
masını değil, onların yer yer daha âdilâne ve da
ha iyi bir şekilde alınmasını temin edecektir. 
Hattâ İni teklifin geliri artıracak mahiyette oldu
ğunu da söyliyebiliriz. 

Sonra, bir rızadan bahsediliyor. Buna Hik
met Fırat 've diğer arkadaşını temas ettiler. Fil
hakika bir rıza ile belediye hudutları içine giril
miştir. Ama bu giriş, belediye hizmetlerden isti
fade etmek içindir. Hemşeriler, karşılıksız bir mü
kellefiyetten elbette ki, muztariptir. Bu itibarla 
bunların ayrılması ve böyle bir mükellefiyet al-
tmda bırakılmaması zaruridir. Biz bütün bunları 
nazarı itibara alarak bu teklifi huzurunuza ge
tirmiş bulunuyoruz. Bu itibarla esasen mevcut 
tekliflere de iltihak ederek malî bir mükellefiyete 
taallûk eden teklifimizin bir kerede Maliye ve 
bütçe komisyonlarında tetkik edilmesini, teklif 
sahibi olarak bendeniz de rica ediyorum. 

BAŞKAN — Mazhar Şener. 
MAZIİAR ŞENER (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlar; bendeniz de bu teklife imza koyan 
biı- arkadaşınız sıfatiyle birkaç kelime söyle
mek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

I'enden evvel konuşan arkadaşlar teklifimi
zin mahiyeti hakkında etraflıca izahat lütfetmiş
lerdir. 

Yalnız, ben burada sizlere Tanzifat ve Ten
virat Resminin vergi mânası itibariyle mahiye
tini açıklamak istiyorum. Bunun için Belediye 
\rergi ve Resimleri Kanununun müzakeresi sı
rasında Büyük Millet Meclisinde geçen müza
kereleri kısaca, sıkmadan nakledeceğim. 

Efendim, evvelâ bu Belediye Vergi ve Re
simleri Kanununun esbabı mucibe lâyihasında, 
bu resmin tamamiyle hizmet karşılığı olduğu sara
hatle yazılıdır. Bunu size aynen okuyacağım. 

«Hizmet karşılığı olan resmin irat getirmiyen 
bir kanun hizmetine tahsis edilenler dışındaki res
mî dairelerden alınmaması için sebep görülme
diğinden bunlar ve irattı arsalarla imar sınırı 
içinde olup da mahalle kurulmasına izin verilen 
yerlerdeki iratsız arsalar...». 

Görüyorsunuz ki, bizatihi kanunu hazırlıyan 
İçişleri Bakanlığı dahî bir hizmet mukabili re
sim aldığını kabul etmiş, resmî dairelere bu resmi 
teşkil etmiş bulunmaktadır. 

Kanunun metninde ikinci delili mevcuttur. 
Bu kanunun, maddesini hatırlamıyorum, bir 
fıkrasında «Bu resmin âzami haddi bin lira ile tah-
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dit edilebilir» diye bir hüküm vardır. Ben diyo
rum ki, bu resim bir hizmet mukabilidir. Bina ne 
kadar büyük olursa olsun, bu hizmetin muayyen 
bir masraftan daha fazla bîr maliyeti olmıya-
eağı için alınacak resmin âzami haddi de bu su
retle tesbit ve tahdit edilmiştir. 

MECDET ALKİN (Kütahya) — Hizmet ifa 
edilmediği takdirde ne olacaktır? Birşey alına
cak mı? 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Efendim, 
şimdi bu hususta Yüksek Mecliste geçen müza
kerelerden birkaç satır okuyacağım ve Belediye 
Vergi ve Resimleri Kanunu için arkadaşımız şun
ları söyliyor : 

«Her evin, her akarın çöpünü kutu hesabiyle 
aboneye bağlıyarak tıpkı elektrik sarfiyatındaki 
kilovat hesabı gibi bir tarifeye bağlıyarak almayı 
memleketin her tarafı için kabili tatbik görsey-
dik o usule gidecektik». 

Yine başka bir arkadaşımız, Geçici Komisyon
dan : «Komisyonun umumi Sözcüsü Akif tyidoğan 
arkadaşımızın da bidayeten bir nebze işaret ettik
leri gibi çöp parası dediğimiz temizleme, hizmet 
mukabili alman bir ücrettir». 

Yine Geçici Komisyonda diğer bir milletve
kili: «Sözcümüz izah ettiler, bu hizmet karşılığı 
alman ücretin karekteri başka memleketlerde 
standart kutular başına haftada, ayda kaç kutu 
çöp boşaltmışsa hesaplanır, kutu başına tahakkuk 
ve cibayet ettirilir. Bulunduğu caddenin geniş
liğine göre temizlik haftanın kaç gününde yapı
lıyorsa metre murabbama isabet eden masraf 
hesaplanarak almıyor». 

Efendim, görülüyor ki; gerek esbabı mucibe 
lâyihasında gerekse kanunun Yüksek Mecliste 
müzakeresi sırasında hâkim olan fikir ve kanaat, 
bu Tanzifat ve Tenvirat Vergisini alman resim ol
masına rağmen hakikatte belediye sakinlerine ya
pılan hizmetin karşılığı olarak toplanmaktadır. 
Zaten bizim de huzurunuza getirdiğimiz tadil ta
sarısının mucip sebebi budur. Kanun vazıı bu 
resmi ihdas ettiği halde tatbikatta Belediye Ver
gi ve Resimleri Kanunun belediye sınırlar; 
diye gayet umumi bir ifade ile hudutlandrrmış 
olmasının neticesi olarak bu hizmetin aydınlatma, 
temizleme, hizmetlerinden istifade etmiyen uzak 
mahallerin de bu vergi ve resimlere tâbi tutmak
tadır. Bunun niçin vaktiyle belediye hudutları 
dâhiline alınmış olduğunu benden evvel arkadaşı-
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| mız izah ettiler. Tamamen malî mülâhaza hâkim 

olmuştur. Gümrük resimlerinden beldenin nü
fusunu artırmak suretiyle daha fazla hisse almak 
gayesi güdüîmüştür. 

Sonra, yine bir arkadaşım ileri sürdüler, ra
porda da ileri sürülmektedir, belediye sınırları 
teşkil edilirken, uzak köylerde de vaktiyle hal
kın reyine müracaat edildiğinden bahsolundu. Bu 
itibarla teklifimizin yerinde olmadığı ileri sürül
mektedir. 

Arkadaşlar; Belediye Vergi ve Resimleri Ka
nunu 1948 senesinde çıkmıştır. 1948 senesinden 

i evvelki tatbikat ise bu günkünden tamamen baş
kaydı. Sıtkı Yırcah arkadaşım, anlattı, ozaman 
ki tatbikat bu hizmetten müstefit olmıyan ma
halleri tamamen bu resimlerden istisna etmek 
şeklindeydi. Binaenaleyh daha evvel rızalarını 
beyan eden uzak mahalde oturan belde sakinleri, 
kendilerinin esasen ogünkü mevzuata göre, bu şe
kilde bir Tanzifat ve Tenvirat Resmine tâbi tu
tulmadığım. bile bile bu reylerini kullanmışlar
dır. Kaldı ki, diğer bir arkadaşımın dediği gibi 
ozaman verdikleri rey sarih şekilde kabul edilse 
dahi, müspet olsa dahi mukabilindeki hizmetlerin 
oraya dahi ulaştırılmasını ifade eder. 

Sonra efendim, sözlerime son vermeden evvel 
bir de usul bakımından bir meseleye dokunmak 
istiyorum, içtüzüğümüzün 32 nci maddesinde, 
üyelerin en az üçte biri hazır bulunmadıkça ko
misyonlar toplanamaz ve oylama yapamaz denil
mektedir. Halbuki bizim teklifimiz İçişleri Ko
misyonunda sekiz üyenin iştirakiyle müzakere 
edilmiş ve reye müracaat edilerek ekseriyetle 
reddedilmiştir. Her ne kadar yüksek huzurunu
za getirilen İçişleri Komisyonu raporunda imza
lar sayılırsa bu nisabın doldurulduğu görülmek
te ise de bu arkadaşlar maalesef ogünkü müzake
relerde hazır bulunmamışlar, bilâhara imza et-

I mislerdir. Bir kanun vazıı, kanun yapan bir 
müessese olmak itibariyle İçtüzüğe evvelâ kendi
mizin riayetkar olmamız icabeder. 

Bunun aksini hiç kimse iddia edemez. Ogün 
komisyonda kimlerin hazır bulunduğunu bura
dan teker teker sayabilirim. Böyle olduğu halde 

i müzakerede hazır bulunmıyan arkadaşlar son
radan imza etmişlerdir. 

BAŞKAN — Bunun varit olduğunu zannet
miyorum. Komisyonlarda arkadaşlar imza ve
rirler, ekseriyet bulunur, ondan sonra müzakere 

j başlar. 
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MAZHAR ŞENER (Devamla) — Şunu ar- I 

zedeyim, müzakereye başlanırken komisyon ni
sabı hâsıl olmuştu. Fakat bizim teklifimizin mü
zakeresine sıra geldiği zaman komisyondaki ar
kadaşlardan bâzıları dışarı çıktılar ve müzakere
de hazır bulunmadılar. Benim arzetmek istedi
ğim vaziyet budur. 32 nei madde, komisyonların 
gerek müzakere esnasında ve gerekse oy zamanın
da bu nisabın mutlak teminini âmirdir. Nisabın 
evvelce mevcut olması bir hüküm ifade etmez. 

BAŞKAN — Mehmet özdemir. 
MEHMET ÖZDEMİR (Kayseri) — Efen

dim; bu mevzuda heyeti celilenizi tenvir etmek 
için iki misal arzedeceğim, birisi kendi intihap 
dairem olan Kayseri'dir. Kayseri, bir çokları
nızın bildiği gibi yaz günlerinde bir sayfiye 
şehridir. Zengin ve fakir birçok vatandaşların 
orada büyük ve küçük bağ evleri vardır. 

Bu evler Kayseri'y° bir iki saat mesafede 
bulunmaktadır. Şayet Sıtkı Yırcalı ve diğer ar
kadaşların teklif ettiği bu kanun tasarısı kabul 
edilmezse, bu vatandaşlar, her iki yerden de 
vergi vermekle mükellef tutulacaktır. Arzetti-
ğim gibi bu sayfiye evleri en küçük kulübeden 
tutunuz da, villâ gibi büyük binalara kadar 
mevcuttur. Bunların ışıklanması, temizlenmesi 
vatandaşların kendi paralariyle yapılmaktadır. 

tkincisi Develi kasabasından bahsedeceğim: 
Develi'ye bir saat mesafede beş altı yüz evlik 
Deve1 i m ahali âtı vardır. Burada 4 - 5 bin nü
fus sakindir. Ben buradan geçerken bir tas su 
getirdiler. Üzerinde yağ lekeleri vardı. Bu le
keleri, sordum, tşte bu bizim suyumuzdur, kab
ristanın içinden geçmekte olduğu için ölülerden 
bu yağı almaktadır, cevabım verdiler. Belediye 
hududları içinde kaldığı içindir ki diğer vatan
daşlarımız gibi vergi resmi ödemekle mükellef kı-
1-nıyoruz. Resim; Sıtkı Yırcalı ve dğer arkadaşları- I 
m izm ifade ettikleri gibi hizmet mukabilidir. 
Şayet belediyeler bu hizmeti ifa edemezlerse bu 
resim alınmamalıdır. Belediye Gelirleri Kamı- I 
nunun 9 ncu maddesini tâdil eden tasarmm 
heyeti âliyenizce kabul edilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Salamon Adato. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, teklif sahiplerinin mâkul mucip 
sebeplerine dayanan tasarıyı reddetmek için İçiş
leri Komisyonu, iki mucip sebep ileri sürmüş
tür. Birinci mucip sebep belediyelerin gelir 
kaynaklarının azalacağı, ikincisi de vatandaşlar | 

— 95 

1951 O : 1 
arasında bir tefrik yapılmış bulunacağıdır. Zan
nederim ki, İçişleri Komisyonunda hâkim olan 
fikir daha ziyade birinci mucip sebebe dayan
maktadır. Çünki, bu resim, tanzifat ve tenvirat
tan istifade etmiyen vatandaşlardan alınmazsa, 
tenvirat ve tanzifattan istifade eden vatandaş
ların bundan müteessir olacaklarını tahmin et
mek doğru değildir. Komisyon, daha ziyade ge
lir kaynaklarının azalacağı mülâhazası üzerinde 
durmuştur. 

Efendim, bir hukuk devleti mefhumunu ka
bul eden bir kimse için gelir kaynağını temin et
mek için hizmetten istifade etmiyen vatandaş
tan haksız olarak para almak kabule şayan bir 
keyfiyet değildir. 

Resim deniliyor, resim vergi değildir. Resim 
o resmin taallûk ettiği hizmetten istifade eden 
vatandaştan alman bir paradır. Damga Resmin
de, iki kimse arasında bir mukvele yapılıyor, bu
na bir pal ilsak edilir, tabiî mukaveleden istifade 
eden vatandaşlar o resmi öderler, fakat o muka
veleden istifade etmiyen vatandaştan bir resim 
olduğu için bu. para alınacak mıdır? 

Hakikatta tanzifat ve tenvirat bir hizmettir. 
Bu hizmetten istifade edenler böyle bir teklife 
tâbi tutulmalıdırlar. Kanuni mevzuatımız bir 
ferdin haksız olarak diğer bir fertten istifade 
temin etmesine ivazsız bir menfaat temin etme
sine imkân verilmemektedir. Hususi fertler ara
sındaki hukuki menfaatlerde bu kaide kabul edil
dikten sonra bir hukuk devleti mefhumunu na
zara aldığımız zaman dahi devletle fert arasında 
aynı esasın kabul edilmesini evleviyetle zaruri 
görmek lâzımdır. Binaenaleyh encümen emin ola
bilir ki, tenvirat ve tanzifattan istifade etmiyen 
vatandaşlar bu resimden vareste tutulurlarsa bu 
hizmetten istifade eden vatandaşlar gücenmiye-
ceklerdir. Bilâkis âdil bir muamele yapıldığın
dan dolayı belki haz duyacaklardır. 

Gelir kaynaklarına gelince : Böyle bir hizmet
ten istifade etmiyen bir kimseden para almak 
doğru değildir. Kaynağın kurumasını önlemek 
için bu gibi resimden istisna edilecek kimselerin 
vermeye mecbur tutuldukları bu resmi tanzifat 
ve tenvirattan istifade edenler arasında taksim 
etmek mümkündür. Zannederim ki, bu şekil ad-
lü hakkaniyete daha uygun olur. 

Bendeniz Sıtkı Yırcalı arkadaşımın teklifine 
iştirak etmiyorum. Bu teklif veçhile tasarı Mali
ye Encümenine 'gidecek. Maliye Komisyonu İçiş-
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leri Komisyonunda hâkim olan fikre iştirak ede
cektir. Bilhassa maliyeciler daima varidatın 
azalmasına mâni olmak için kararlar verirler. 
Bütçe Komisyonu da aynı zihniyeti taşımaktadır. 
Bu itibarla bu iki komisyona işi havale etmek, 
İçişleri Komisyonundan çıkan bir mütalâayı bu 
komisyondan da istihsal etmekten başka bir neti
ce vermiyecektir. Onun için ben Yüksek Mecli
sinizin Sıtkı Yırcalı ve arkadaşının teklif ettik
leri tasarının kabulü yolunda ve tetkikat yapıl
mak üzere raporun komisyona iadesine karar ver
mesini daha doğru bulurum. 

BAŞKAN — Bu husustaki müzakerenin ye
terliği hakkında önerge varsa da... 

tÇÎŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AVNÎ 
YURDABAYRAK (Zonguldak) — Komisyon 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AVNÎ YURDABAYRAK (Zonguldak) 

Ben, esbabı mucibe hakkında bir şey söylcnıiye-
eeğim. Yalnız bu raporun reddini istiyen arka
daşlara kısa kısa cevap vermek zorunda kaldı
ğımızı arzedeceğim. 

Sıtkı Yırcalı arkadaşımız raporu iki. bakım
dan tenkid ettiler. Birisi, ilmî değildir dediler, 
ikincisi de tatbikata uymamaktadır dediler. Bu 
ifadeleri ile yanıldıklarını zannediyorum. Bun
lar kısa mevzulardır, fi mî olmaktan ziyade tat
bikata uyup uymadığım tetkik ve anlamak zo
rundayız. Mütemadiyen arkadaşımız adalet 
prensipi üzerinde durdular. Adaletin ııisbî ol
duğunu ve m.ut]ak bir adalete beşer hayatının 
kavuşmasına imkân olmadığını, kendileri bir 
hukukçu olduğu için, bendenizden, daha iyi bil
diklerini kabul, ediyorum. 

Bundan başka tatbikata uymadığı hususun
daki ifadelerine gelince, tatbikatta bugünkü 
mevzuatın uygun olduğunu, memleketin muhte
lif bölgelerinde bizzat müşahede ettik. 

Bu Belediye Gelir Kanunu her şeyden evvel 
belediyelere gelir sağlamak için vaz'edilmiştir. 
Bunda adalet, umumiyet prensipi göz önüne alın
mıyor ve bu şekilde hareket edilmesi icabeder. 

Arkadaşlar; hem belediyelerin hizmet yap
madıklarını ileriye sürüyorlar hem de sağlanan 
kaynaklan bir taraftan kısaltmak istiyorlar. 
Bunların hepsi para. ile yapılacak işlerdir. Biz 
belediyelere vazife yüklerken kanunun kendisi
ne bahşettiği, kaynaklan kısaltmak suretiyle bu 
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[ hizmetleri nasıl sağlıyacağını düşünmek icabe

der. 
Gerekçede zikrettiğimiz gibi memlekette 635 

belediyeden mevzuubahis ettiğimiz şekilde hiz
met sağlıyor veya sağlamıyor şeklinde bir tas
nife tâbi tutarsak belki 30 belediyeye tesadüf 
edemeyiz. 

Bu resim, vergi değildir diye kelime oyun
cağı yaparak bu hususu dağıtırsak, mevzuu ge
nişletmiş olursak, bugün Ankara'da dahi bu im
kânların elde edilmediği kanatine varırız. .Hal
buki burada resim veya vergi meselesi, resim
dir; behemehal, hizmeti yapmak lâzımdır, diye 
bir fikir ortaya attığımız takdirde o zaman 

I harç nedir, resim nedir, diye bir mesele ortaya 
çıkar. Hangi vergide bir hizmet mevzuubahis de
ğildir, Devlet muhtelif yollardan, vergi almakta
dır. Bunlarla muhakkak bir hizmet sağlamak 
mecburiyetindedir. Ama bundan bâzı vatandaş
lar daha. fazla bir külfet altında, kalır, bâzıları 
daha, fazla, istifade etmek suretiyle külfetleri 
azalmış bir durum ar/edebilirler. 

Sonra kanunda zikrediliyor; bu gelirli ve 
müsakkafat zümresinden bulunan iratlı arsa
lar ve binalardan alınmaktadır. Yoksa belediye 
hudutlarını genişletmek suretiyle lâalettâyin 
bir* meradan vergi alınmamaktadır. Onun için 
belediyelerin imar hudutlarından dışarda kalan 
hudutlar gayet güzel kendiliklerinden kabul et
tikleri şekilde, belediyenin-teşekküllerini sağla
mak ve faaliyetlerini genişletmek mülâhazası
na istinaden yapılmıştır. 

Şimdi ortada böyle bir kanun mevcutken 
sırf hizmet yapılmıyor diye, bu bir hizmet mu
kabilidir, alınmasın mütalâasına istinat etmek 
bilmiyorum ne dereceye kadar doğrudur, ma
mafih kanunun ruhuna aykırı düşüyor. Beledi
ye bütün bu hizmetleri bir anda yapacak du
rumda olmıyabilir, fakat bugün yapamıyorlar-
sa yarın yapacaktır. Nitekim eski kanunda bu 
imkânlar düşünülmemiştir ve bilâhara çıkan 

I 5237 sayılı Kanunda da vâzıı kanun bu imkân
ları düşünmüştür. Ve elimizde mevcut kanunu 
sevketmiştir. 

Bu sebeple tasarının reddine mütedair zikre
dilen hususların esbabı mueibesini biz kuvvetli 
bulmuyoruz. Bu cihetler komisyonda inceden 

I inceye tetkik edildi, vaziyet göz önüne alındı. 
Bugünkü imkânların ancak bu kanunla sağla-

{ namıyacağı kanaatine varıldı. 
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Sonra hizmetin seyyanen yapılmasına gelin

ce: Bir defa bu resim gerek tenvirat, gerekse 
tanzifat, gayrimenkullerin kıymetleri üzerin
den alınmaktadır. Hiç bir zaman gayrimenkul 
mükellefiyeti şeklinde tahmil edilmemektedir. 
Gayrimenkullerin kıymetleri üzerinden alına
bilir bir vergi ve resimdir. 

Eski kanunda bâzı arkadaşlar değişiklik ol
duğunu ve 5237 sayılı Kanunun tadili yapıl
madan evvel tatbikatın kendilerinin tadilini 
istedikleri mahiyette olduğunu söylediler. Hal
buki arada yalnız tenvirat kısmında böyle bir 
fark mevcuttu, fakat tanzifatta böyle bir şey 
mevzuubahis değildi. Keza yine esbabı mucibe 
lâyihamızda belirttiğimiz gibi, belediye hudut
ları içerisine gerek mahalle ve semtler kendi rı
zaları ile girmişlerdir. Rıza mevzuubahis olduk
tan sonra muhtelif bahanelerle bunun tadili ci
hetine gidilmesi ile belki de sık sık kanunların 
değiştirilmesini icabettirecek bir durum hâsıl 
olacaktır ki, o zaman vâzıı kanun da muhtelif 
müşküller karşısında kalacaktır. 

Bütçe Komisyonuna tevdi edilmesi cihetine 
gelince; nihayet iş. paraya dayanıyor. Bu-se
beple Bütçe Komisyonunda da tetkik edilmesi 
İçtüzüğün iktizasından ise de; biz, komisyonda 
bu ciheti de tezekkür ettik, fakat komisyonun 
o zamanki havası bu teklifin reddi mahiyetinde 
olduğu için, buna lüzum görmedik. Eğer kabul 
edilmiş olsaydı ve yahut kabulü cihetine gidil
seydi tabiatiyle paraya taallûk etmesi hasebiy
le Bütçe Komisyonunda da tetkiki icabederdi. 

Tekrar komisyona iadesine gelince, hâdise 
ve teklif etraflıca görüşülmüştür. Ve tatbikat 
bakımından bugünkü bünyemize uygundur. Bu
nu başka şekilde tatbik etmek ve düşünmek ar-
zettiğim gibi bir resimdir, vergidir diye kelime 
üzerinde oynamak vâzıı kanunun bu kanunun 
esbabı mucibesine de aykırıdır. 

Onun için Heyeti Umumiyeden, kanunun 
reddine mütedair olan teklifin aynen kabulünü 
arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sıtkı Yırcalı? 
SITKI YIRCALT (Balıkesir) — Arkadaş

lar, mesele tenevvür etti. Ben bunun üzerinde 
fazla duracak değilim, yalnız sözcü arkadaşı
mızın iki noktadan ileriye sürdüğü hususları 
bir kaç kelime ile cevaplandıracağım. 

Kendilerinin tek mucip sebebi, kanunun 

.1951 O : 1 
| mutlak olduğu.ve bunun ânı ve şâmil bir mâna

da olup herkese tatbik edileceği cihetidir. Hal
buki biraz evvel Mazhar Şener arkadaşımız 5237 
sayılı Kanunun mucip sebeplerini zabıtlardan 
aynen okudular. Komisyonun bugün kendisi
ne mesnedi ittihaz ettiği, vâzıı Kanunun fikrini 
orada görüyoruz. Bu bir hizmet karşılığıdır, 
diyor. Hattâ o kadar hizmet karşılığıdır ki, biz 
bunlardan resmî daireleri bile muaf tutamayız, 
yine o kadar hizmet karşılığıdır ki ; mümkün 
olsa kapılarının önüne birer kutu koyar ve ken
dilerinden hizmetimizin mukabilinde resmi tah
sil ederdik, diyor. Şu halde arkadaşlar, bu su
retle kendilerinin dayandığı bütün mucip se
bepler, bütün hukuki mesnetler sıfıra düşüyor. 
Çünkü arkadaşlarım, kendilerinin müdafaa et
tiği karnınım vâzıı da tamamen bizim fikrimize 
iştirak etmektedir. Onlarınki, reddediyor. Şu 
hükümlerle, zabıtlarla, eski mesbuk ifadele
riyle . . . 

İkincisi diyorlar ki, elbette belediyeleri ko
rumak isteriz. Mademki, orada hizmeti ifa: ede
miyor, ifa edemediği nispette de sarfiyattan 
tasarruf ediyor. Şu veya bu şekilde birtakım 
masraflar ihtiyar edecek iken bunu tasarruf 
ediyor. Kanun yolunda tahsil edeceği vergi ve 
resimler nispetinde birtakım tasarruf yoluna 
gitmektedir. 

Arkadaşlarım, Salamon Adato arkadaşımız 
dediler ki, bizim fikrimizle, teklif sahibi arka
daşımızın: fikirleri mutabıktır. Fakat niçin Ma
liye Komisyonuna havale edilmesini istiyorlar 
da, raporun reddini istemiyorlar? Usul bakı
mından bu şekilde bir talepte bulunduk, onun 
mânası zaten odur. Biz bunu Maliye Komisyo-

[ nuna havale edersek kanun teklifimiz tetkik 
edilecektir, reddi halinde bizim teklifimiz mu
allakta kalacaktır. Usul bakımından bizim 
teklifimiz, yani yalnız bir noktayı arzedeyim; 
Malatya Milletvekili Dr. Hikmet Fırat arkada
şımız da bizim fikrimize iştirak ediyor. Fakat 
diyor ki : Geçici bir komisyona havale edelim, 
üç kişiden mürekkep (ayrı ayrı sesleri). Affını-
zı rica ederim, ben öyle bir mâna çıkardım. O 
halde mesele yoktur. O da bizim fikrimize işti-

\ râk ediyor demektir. 
Binaenaleyh mesele tenevvür etmiştir bendeniz 

bunun tetkik edilmek ve yüksek heyetinizin bu
rada izhar etmiş olduğu mütalâalardan ilham 
alarak kanun teklifi üzerinde yeni bir rapor ha-
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zırlamak üzere bunun Maliye Komisyonuna hâ- , 
valesini tekrar rica ve arzederim. j 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Hükümet, îç- ; 
işleri Bakanı acaba bu mevzuda ne düşünüyor? ; 
Onu öğrenmek istiyorum. j 

BAŞKAN — Efendim müzakerenin kifayeti i 

hakkında önerge var, bunu okutup reyinize ar- | 
/edeceğim. Kabul edildiği takdirde halen söz | 
almış bulunan arkadaşlara aldıkları sıraya göre ı 
söz vereceğim. j 

Sayın Başkanlığa ! 
Müzakerenin kifavetivle Belediye Gelirleri \ 

Kanununun 9 ncu maddesinin birinci fıkrasının j 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin bir I 
kere de Bütçe ve Maliye Komisyonlarında ince
lenmesini arz ve teklif ederim. * i 

Burdur Milletvekili 
Mehmet Özbey 

BAŞKAN — Takrir iki kısmı ihtiva ediyor. 
Birinci kısmı müzakerenin kifayeti, hakkındadır. I. 
Bunu reyinize arzedivorum. Müzakereyi yeter 
bulanlar... Yeter bulmıyanlar... Müzakerenin ye- j 
terliği kabul edilmiştir. 

Muhtelif takrirler vardır okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Belediye Gelir Vergileri Kanununun 9 ncu 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifi akçalı işlerden olduğundan, îctüğü-
gün 23 ncü maddesinin son fıkrası gereğince 
Bütçe ve Maliye Komisyonlarında da görüşül
mek üzere bu komisyonlara havale edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

Yüksek Başkanlığa 
Belediye Gelirleri Kanununun 9 ncu madde

sinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında
ki kanun teklifi yalnız İçişleri Komisyonunca ı 
tetkik edilmiştir. 

Teklifin mevzuu itibariyle bir defa da Mali
ye Komisyonu tarafından tetkikini teklif ve ar-
zederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Sıtkı Yırcah 

Yüksek Başkanlığa 
Belediyeler Gelir Vergisinin 9 ncu maddesinin 

tadilini istiyen mevzuu müzakere tasarının malî | 
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bir kanun olması hasebiyle Maliye Komisyonuna 
ve akçalı bir tasarı olması hasebiyle de Bütçe 
Komisyonuna uğraması İçtüzüğümüzün hükmü 
icabıdır. 

Bu sebeple bu tasarının Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına tevdiini arz ve teklif ederim. 

Malatya Milletvekili 
Dr. H. Fırat 

Sayın Başkanlığa 
Belediye Gelirler Kanununun 9 ncu 

maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin bir kere de Bütçe ve 
Maliye Komisyonunda incelenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Burdur Milletvekili 
M. özbey 

BAŞKAN — Efendim; bu önergelerin ikisi, 
bu tasarının. Bütçe ve Maliye < "emisyonlarına 
havalesini mutazammmdır. Sıtkı Yırcalı arka
daşımızın da yalnız Maliye Komisyonuna hava
lesini istiyen bir teklifi vardır. Önce, taşanını 
Maliye ve Bütçe Komisyonlarına havalesini ta-
zanmıun eden önergeleri reyinize arzedeceğim. 
Bu tasarının Maliye ve Bütçe Komisyonlarına 
havale edilmesini kabul buyuranlar. Lütfen 
işaret versinler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şu halde yalnız Maliye Komisyonuna havale
sini mutazammm teklifi oyunuza arzetmeye lü
zum kalmamıştır. Teklifin, MaHye ve Bütçe Ko
misyonlarına verilmesine kar^- verilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme 
Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinde değişik
lik yapılması hakkındaki tasarıya (278) oy ve
rilmiştir. 277 kabul, bir eekinser vardır. Mua
mele tamamdır. Tasan kanuniyet iktisap et
miştir. 

4. — Hatay Milletvekillerinin secim tutanak
ları hakkında Tutanakları inceleme Komisyonu 
mporu (5/31) \1] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN Rapor hakkında söz istiyen 
var m'*!... 

BEKİR OYNAGANLI (Afyon Karahisar) 
—• Arkadaşlar, Hatay seçimle.-inde yolsuzluk 
olduğuna dair yapılan ihbar üzenne Tutanak-

[1] 35 say ıh b asm ay azı tutanağın sanandadır, 
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lan İnceleme Komisyonunun okunan raporu be- I 
ni tatmin etmemiştir. Bir vilâyette seçim yapılı
yor ve o vilâyetten seçime lesat karıştırılmış
tır, seçimde vazifeli şu veya bu kimse tek taraf
lı hareket etmiştir ve 4 - 5 bin kişi seçimden 
mahrum edilmiştir deniliyor, Bu hususta tah
min ederim Komisyon Sözcüsü Yüksek Meclisi 
tenvir edecektir ve esasen etmesi lâzımdır. 

Bundan başka arkadaşlarını; Hatay'ın Al-
tnözü'nde sandık kurulu başkanları 17 . IV . 
1950 tarihinde arkadaşlar bilhassa bu noktaya | 
dikkatinizi çekerim, kanunun tanı tarifi gibi i 
tesbit ediliyor ve tabiî derhal de ilân ediliyor. 
Aradan günler geçiyor, Halk Partisi, seçim ku
rulu Başkanlığına müracaat ediyor ve seçim ku
rulu başkanı, Halk Partisi Başkandın indî mü
talâaları ile 26 köyde ertesi gün vazife alacak 
sandık kurulu başkanlarını değiştirmeye yelte
niyor. 9 . V . 1950 tarihinde bu 26 köy sandık 
kurulu başkanını değiştirerek llnlk Partisi ama
line hizmet edecek kimseleri iş başına getiriyor. 
Bence bu dahi seçimin bozulmasına kâfi bir de
lildir. 

Arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımız adam sende, 
esasen Mecliste az bir muhalefet temsilcisi var, 
onu biraz daha azaltmıyalmı diyorlar. (Sağdan 
böyle bir şey yok sesleri) Böyledir. Arkadaşlar 
bu zihniyet bence katiyen doğru değildir, bu, 
bir nevi a t fe t oluyor. (Sağdan gürültüler) Me
selâ Bingöl ve hele Trabzon Milletvekillerinin 
seçim tutanakları tamamen bu düşüncelerle 
tasdik edilmiştir. (Sağdan gürültüler) 

BAŞKAN —• Rica ederim, muhavereye dök
meyin Bu hususta Meclisin kararı vardır. 

BEKİR OYNAGANLI (Devar da) — İsterse 
Meclisimizle muhalefete mensup bir tek millet
vekili bulunmasın. | 

Millî irade ile iş başına gelmiş bulunan Bü
yük Millet Meclisi hiçbir zaman geçmişi hort-
latmıyacaktır, hiçbir zaman milletin dertlerine 
kulağını sağır gözlerini kör etmiyecektir. (Sağ
dan, siz Meclis kararlarına nürmet etmiyor
sunuz, sesleri) 

Dün muhalefette iken nasıl çalışmış ve bü
yük Türk Milletinin itimadına mazhar olmuş 
ve iktidara gelmiş isek bugün dahi muhalif 
olarak iktidarda da aynı şekilde çalışacağız, j 
Bu millete ettiğimiz vaitleri yerine getireceğiz. I 
Ve nihayet Türk Milletine lâyık bir Meclis ve 
Hükümet olduğumuzu daima göstereceğiz, bun- | 
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dan şüphe edenler sonu hüsranla karşılaşmak 
olacaktır. 

Arkadağlarım, gerçi Büyük Meclis her türlü 
atıfette bulunabilir. Fakat millî iradeyi hiçbir 
zaman ayaklar altına alarak Milletvekili seçil
meyen bir kimseyi, gel sen Milletvekili ol, de
meye hakkımız yoktur. Ben şahsan tahkikat 
yapılmasına taraftarım. Mademki seçime hile 
karışmadan doğru olarak seçildiklerini iddia 
ediyorlar, şuhalde tahkikattan kaçmamaları 
ve bizden fazla onların açık alınla tahkikatı 
kabul etmeleri lâzımgelir. Karar Yüksek Mec
lise aittir. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlar, tahkiki yapılmalan her hangi bir 
seçimin müspet veya m.enfi, yani leh ve aley
hinde söz söylemek esasen şiarım değildir. 

Tahkiki icabeden hâdiseleri yalnız tetki-
katla yetinerek neticeye bağlamak doğru olmaz. 
Bu çeşit neticelere dayanılarak verilecek ka
rarlar hangi merciden sâdır olursa olsun, efkârı 
umumiyeyi tatmin etmez. Bilhassa, millet irade
sine taallûk eden seçim mazbataları üzerinde 
mutlak surette titiz davranmamız lâzımdır. 

Bunu iktidarda bulunan partili arkadaşlar
dan ziyade muhalefette bulunan partili arka
daşların istemesi lâzımdır, önümüzde ebediyete 
doğru bu memlekette, bu demokrasi alıp gider 
ken muhakkak kî, bunun esaslarını kuvvetlendir
memiz ieabeder. 

Burada iddia şudur arkadaşlar. Bakın mu
halefet şerhindeki bir fıkrayı okuyayım : «Oya 
iştirak etmedikleri halde iştirak etmiş gösteri
len seçmen adedi beş bin kadar olduğuna sahih 
bir şekilde Çalışma Bakanlığı Seyhan Şubesi 
Hatay Ajanlığının göndermiş olduğu 347 sayılı 
yazıları ve buna ilişik cetvelde seçmenlerin isim 
ve adresleri münderecatiyle sabit olmaktadır». 

Burada da bir memur arkadaş elinde sakla
dığı bu seçmen aleyhindeki vesikaları elinden 
almak istiyen bâzı Halk Partili milletvekillerine 
bu \esikalan vermediği için umum müdüre 
tesir edilmek suretiyle o arkadaş vazifesinden 
atılmış ve neticede gerçi o arkadaşa eski va
zifesi verilmişse de ne fayda ki o arada nihayet 
kendisi mutazarrır olmuştur. 

Arkadaşlar; bu işin hukuki veçhesinden baş
ka, bir de ruhi veçhesi vardır. Gelecek seçim
lerde tahkikatın yapılmıyaeağı, veyahut bas
kı da olsa, hile de olsa, bunların netice üzerine 
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ne dereceye kadar müessir olduğu anlaşılmaz 
kanaati ile biz bu mazbataları tasdik edersek, 
emin olun ki arkadaşlar fena düşünceli, ihtiras
larına mağlup olan adayların her çareye baş vur
ması ihtimali olabilir. Onun için teklif veriyo
rum, tahkik edilmek üzere bu mazbatanın ko
misyona iadesini istiyorum. 

Arkadaşlar; maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Bmrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlarım, tetkik edilince görüyoruz 
ki, raporu yazanlarla yani bu raporu tasvip 
edenlerle muhalefette kalanların adedlerinde 
müsavat vardır. Yedi muhalife karşı yedi ya
hut sekiz kişi ile bu rapor yapılmıştır, iki ar
kadaş çekinser ve yedi de muhaliftir. 

Şu halde bu rapor böyle nazari bir tetkikle 
hemen üzerinde karar verilecek mahiyette .de
ğildir. Çünkü mahalline gitmeden hakikaten 
bu seçime müessir olan ve seçimin tâlilini mucip 
olan öyle hâdiseler iddia edilmiştir k i ; bunları 
mahallinde tahkik etmeden vicdani bir kanaate 
sahi]) olmamıza imkân yoktur. 

Bendeniz de tahkikat yapılmak üzere rapo
run komisyona verilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Hamdi Şarlan. 
HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, bilhassa tutanaklar üzerinde yüksek 
heyetinizi fazla meşgul ediyorum; Tutanakları 
İnceleme Komisyonunda olduğum için oradaki 
müzakeratm safahatını takip etmiş olmak ve 
sonra ittihaz edilen karara rey vermiş bulunmak 
itibariyle yüksek heyette iş müzakere edilirken 
faydalı olurum diye yüksek huzurunuzu arasıra 
işgal ediyorum. 

Bir arkadaşımız buyurdu ki ; neye tahkika 
gitmiyoruz, hâdise elimizde, derhal tahkika gi
delim. 

Arkadaşlar, şu yüksek Meclisin namü hesa
bına hareket eden İnceleme Komisyonu bu mev
zuda en yüksek salâhiyeti haiz bir tahkik he
yetidir . 

Muhterem arkadaşlar; takdir buyurursunuz-
ki ; tahkik heyetinin tahkik edebilmek için vara
cağı neticeyi de teemmül ve derpiş etmesi lâ-
zımgelir. Tahkik edecek edecek, hangi kanuni ne
ticeye varacak? Onu işe vaziyed ettiği zamanda 
mülâhaza etmesi lâzım. Mücerret hâdiseler geldi 
diye, tahkiklar, şahitler ve saireler gibi hareket-
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I lere giderse o tahkik heyeti vazifesini kavrama

mış addedilir. 

Bu mevzuda daha evvelce birkaç mâruzâtta 
bulunmuştum; tekrar etmiyeceğim. İnce]eme Ko
misyonunuz ekseriyetle bir karar alırken niçin 
tahkika gitmediğini düşünerek şunu iddia edi
yorum: Tahkika gitmesine lüzum yoktu da onun 
için. Şimdi bu nazari mütalâayı bir tarafa bıra
karak, hâdise üzerinde mâruzâtta bulunayım : 

Bendeniz sadece oy vermedikleri halde oy 
vermiş gibi gösterilen amele mevzuu üzerinde 
birkaç kelime arzedeeeğim. Diğerlerini arka
daşlarım izah etsinler. 

Muhterem arkadaşlar, Hatay'ın bir ilçesin
de, hatırımda kaldığına göre 20-30 sandıkta oy 
veren seçmenlerin içinden üç bin adedinin oy 
esnasında sandık yerlerinde bulunmayıp Çukur
ova'da amelelik yaptıkları için yerlerine başka
sı ikame edilmek suretiyle oy verildiği ve bina
enaleyh on iki bin seçmenden dokuz bin seçme
nin üç bini müstesna olmak üzere sahihan reye 
ancak altı bin kişi iştirak ettiği.. Bu,şu demek
tir ki üçte ikisi sahihan oy vermiş, birisi de yer-

I ]erine başkası ikame edilmek suretiyle oy veril
miştir diye iddia edilmiştir. Tasavvur buyurun 
ki, Hatay İli birçok ilçelerden ibaret, Hatay 
İlinde bir ilçede muayyen bir sandıkta bu iddia 
yapılmamaktadır. Bu iddia eğer varit olursa 
korkunç bir mahiyet arzeder. 3 bin vatandaş 
bu kadar dikkatli yapılmış ve bu kadar dikkatli 
tatbik edilmesine itina edilmiş olan bir Seçim 
Kanun karşısında bir nevi sahtekârlık yapıl
mış gibi bir vaziyetle karşı karşıya kalmış olu
ruz. Halbuki arkadaşlar, şöyle hatırıma geleni 
derhal arzedeyim, hiç kimsenin izanı, fikri ve 
vicdanı kail olamaz ki, 30 sandıkta Halk Parti
sinin, Demokrat Partisinin ve Millet Partisinin 
temsilcileri vazife görürken seçmenlerin üçte bi
ri muvazaa suretiyle gelip oy versin. Ama, ilin 
diğer yerlerinde tek bir hâdise yok. Yalnız bu 
ilçenin şu kadar sandığında vâkıdır, diye iddia 
ediliyor. Ne olurdu ki, bu iddia yapılırken bu 
sahtekârlığı yapanların bir tanesi hakkında bir 
şikâyet sepketmiş bulunsa, iki tanesi hakkında 
bir şikâyet sepketmiş olsa, Bu şikâyetler de ku-

ı rullara inikas etse, kurullar da hakikaten böy-
I le bir şeyin vâki olduğunu" karar altına alsa 

o vakit insana bir tereddüt hissi gelebilir. 
I Demek ki, burada böyle bir şey var diyebilir. 
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Ama, böyle birşey yok arkadaşlar, böyle bir hâ
dise asla fakı olmamış... 

Bu ne vakit olmuş : Seçimler bitmiş, ondan 
sonra şikâyetname bamrlanraış, bu şikâyetna
meye 800 isim yazılmış. O mahallin tâbirine gö
re amelebaşı diye vasıflandırılan elçilerden 38 
şahsın ismi yazılmış. Bu elçiler, ameleyi derle
yip, toplayıp Çukurova'ya getiren adamların 
isimleri de ihbarnamede yazılı.. Bunlar demek 
isterlermiş ki, biz ve bizimle beraber şu kadar 
insan, 3 bhi kişi, biz Çukurova'da çalışırken 
seçimler yapılmış ve bizim de oylarımız başka
ları tarafından kullanılmış diye ihbar ediliyor. 

Şimdi arkadaşlar; hakları, kaderleri ye şe
refleri mevzuubahs olan karşı tarafın da bu va
ziyet karşısında tabiî kuşkulanması lâzım, on- , 
lar da harekete geçmişler. Onlar da 800 adamdan 
hangisini bulmuşiarsa, siz böyle bir ihbar yap- i 
mışsMMS, hakikat mı, deyince 38 elçiden 21 ta
nesi, biz asla böyle bir şey yapmadık, demişler
dir. Bu imzaları siz atmadınız mı? Asla, at
madık. Peki şimdi gelip noter huzurunda bu 
şeref »özünüzü teyit eder misiniz? Ederiz, öy
le ise buyurun, notere demişler ve onları notere 
götürmüşler. Dediklerini tesbit ettirmişler. 

Şimdi, Seçim Kanunu karşısında bir pano
ramadır, başlıyor. Yani şu türlü, bu türlü ha
reketi Seçim Kanunu muvacehesinde hoş gö
renlerden değilim. Çünkü bir defa bu memle
kette seçim kabiliyeti bozuldu mu bunun zara
rını bu millet çekecektir. 

Şimdi arkadaşlar; o «aman komisyonda bu 
müzâkereleri takip ederken bu hâdise acaba ne
tice ne türhı müessirdir diye bendeniz daima o 
noktayı aramak istedim. ÎM partili adaylar 
arasında oy farka nedir? Onu öğrenmek istedim. 
O zaman arkadaşlar, hata savap, 2000 üzerinde 
bir ıskam verdiler. Bğer iki bin rakamı doğru 
olmak Muzımgelirse bu sefer 3000 kişinin şahsan 
işfırak etmemesi bir mâna ifade eder. Üç bin 
kişi* arada da oy farkı 2000 kişidir. Bu sabit 
olursa aradaki fark iki bin olduğuna göre iddia 
kaaiy® de sabit demektir. Ama arkadaşlar, be
nim âciz kanaatime, kendi anlayışıma, kendi 
hukuk telâkkime ve vicdanımın sesine göre 
için üaeriiKİe dikkatle durmak mecburiyetinde
yim. O vakit hatırıma şunlar geliyor: Filhakika 
sft^m esnasında hiç itiraz edilmemiş, şimdi bu 
sjfcâyet vâM olmuş/ MahalMne gideceğiz. Tahkik 
hfeyeti içinde Komisyon ihtimal ki, bendenizi de | 
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i gönderecek. Bu işlerle vazifelenen hayatım bu 

kadar bu işlere vakfetmiş olan arkadaş ne yapar? 
ŞÖyle yapar: Kaç bin kişi iştirak etmiş? 9 bin 
kişi. Kaç tanesi amele imiş? 6 bin kişi. Bu iştirak 
etmiyen kimseleri anlamak için tahkik ecfeceğiz. 
6 bin kişi çağıracağız, sen iştirak ettin mi? Karşı 
taraf etti diyecek ve mekân şahidi gösterecek, bu 
taraf etmedi diyecek ve o da mekân şahidi göste
recek. En nihayet parmağını bastı veya imza etti. 
îmza veya parmak senin mi? Birisi benim, di
ğeri benim değil diyecek. Aşağı yukarı havsalam 
almıyor, dokuz, on bin kişinin parmak izleri veya 
imzaları karşılaştırılmak suretiyle tahkik yapıl
ması lâzımgelecek.. Oyuncak değil bu. Bu işi 
anlıyacaksm. 

Şimdi bu arada yeni bir hava ortaya çıktı, 
bunu teessürle arzediyorum. Çünkü konuşmak 

i istemediğim bâzı kelimeler kendiliğinden ortaya 
çıkmış oluyor. 

Bakınız arkadaşlar, aradaki fark iki bin de
ğil, aradaki fark; en yükseğinde 4800, 3800 en 
aşağısında. O halde bu miktar kâfi değildir. Tah
kik de yapsak bu 3 bin kişi ben gelmedim, C. H. 
Partisine oy vermedim diyecek değil ya.. Bir kıs
mını 1500 ü öbür tarafa nakletsek yine maksat 
hâsıl olmıyacak. 

Şimdi arkadaşlar, 4800 fark olunca ve C. H. 
Partisinin en az oyu ile Demokrat Partinin en 
çok oyu arasında üç bin küsur fark olunca ne
ticeye müessiriyet mevzuu değildir. 

Şimdi arkadaşlar, af buyurun söylemiyeyim. 
Ondan sonra, komisyon kararını ittihaz ettikten 
bir ay sonra bir vesika ile bu fark beş bine bin 
oluyor, tşte bu kadardır deniyor ki, ağırdır. 

Bendeniz sözü burada terkediyorum, affınızı 
rica ederim. 

BAŞKAN — Sıtkı Yırcalı buyurun. 
SITKI YIRCALI (Bahkesir) — Sayın ar

kadaşlarım, hakikaten Hamdi Şarlan arkadaşı
mızın ileri sürdüğü gibi, çok mühim bir mesele 
üzerindeyiz. Seçim bu memlekette bir defa ya
pılacak değildir. Bütün bir millet hayatında, 
demokrasinin temel olduğu, mülî iradenin ta
nınması için her zaman seçim yapılması ve her-
zaman seçimlerde istihsal edilecek iradeye mut
lak surette itaat edilmesi icap edecektir. Ve işte 
bunun içindir ki, ben de kendilerine iltihak edi
yorum. 

Seçim tutanakları meselesinde çok hassas ol-
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mamız, fakat onun yalnız yapılmıştır, üzerinde 
artık durmıyalım şekliyle değil o tutanağın ha
kiki, gerçek mânası üzerinde olduğu gibi huku
ki mânası üzerinde de bilhassa durmamız iktiza 
ediyor. 

Arkadaşım ilâve ettiler, dediler ki, Tutanak
ları İnceleme Komisyonu neyi tetkik etsin, tet
kik edilmesine lüzum görmediği için mahallinde 
tahkikat yapmaya ihtiyaç görmemiştir, göster
memişti... 

Arkadaşlar; hakikaten Tutanakları İncele
me Komisyonu sizin namınıza, sizin vermiş oldu
ğunuz salâhiyetle, ayni sizin gibi meseleleri tet
kike salâhiyettardır ve tam mânasiyle eline al
mış olduğu mevzuun hukuki mesnetlerine daya
narak tasarruf etmek vazifesi de kendisinin yet
kileri içindedir. Fakat arkadaşlar; bu gibi tetki-
katta daima iki cephe vardır. Bunlardan birisi 
hukuki mütalâalara dayanan, kanuna dayanan, 
vesikalara istinat eden cephe. Bu noktada ken
dileriyle tamamen beraberim. Eğer hâdisemizde 
itirazla, mevcut kanunların yanlış tatbik edil
mesinden, mevcut hükümlerin yanlış anlaşıl
masından, mevcut nizamın şu veya bu şekilde
ki mütalâalarla zedelenmesinden ibaret olmuş 
olsaydı, ben de bir tek kelime bile söylemeden 
fikirlerine iştirak ederdim. Fakat görüyoruz ki, 
önümüze getirilmiş olan raporun ve bilhassa 
itiraz1 arın kökü böyle hukuki bir mütalâaya da

yanmamaktadır, tamamen hukuki cephenin, hukuki 
çerçevenin dışında mahallinde icra edilmiş bir 
takım hâdiselere dayanmaktadır. Diyor ki, Sa
mandağ İlçesinde o devrede 5 binden fazla va
tandaş, kendileri Çukurova'da, Adana'da çalış
tıkları bir sırada, karnen de Mersin'de - ki, 
onlarla beraber yekûnun 11 bin olduğu id
dia ediliyor - orada çalıştıkları bir zamanda 
kendilerinin nam ve hesabına sandıklara rey 
atılmıştır ve parmak izi basılmıştır. Şu halde 
bir defa prensip itibariyle itirazın mesnedi, 
mahallinde tahkikat yapmadan sadece vesika
lar üzerinde, İnceleme Komisyonunun tasarruf 
etmesi imkânı bulunan bir mevzu değildir, ak
sine onun dışında mahallinde tetkika mevzu ol
ması icabeden birtakım fiil ve hareketlere da
yanmaktadır. 

Şu halde hukuki bakımdan yine arkadaşım
la ihtilâfımız yok. Ama birinci kısmında onlar 
da öyle tahmin ediyorum ki bu mütalâanın bir 
neticesi olarak, bu şekildeki hâdiseleri mesnet 
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i yapan bir itirazın, tıpkı bir hâkimin kanunu 

tefsir, kanunu hâdiseye tatbik bakımından da
ha evvelce mahallinde keşif yapmak, hâdisele
ri tetkik etmek şeklindeki tabiî bir yürüyüşü, 
hukuki kaidenin hayata tatbikinin tekevvünü 
bakımından benim bu fikirlerime iştirak ede
ceklerdir. Fakat onlar, birinci kısım mütalâala
rı dermeyan ettiler, ikinci kısımda hâdisenin 
esasına geçtiler. 

Bir defa prensip böyle mütalâa edildikten 
sonra, hâdisenin tahkikini bir heyete vermek
te tabiîdir. Arkadaşlar raporda diyorlar k i ; bir 
defa itiraza mesnet olan ve 860 küsur seçmeni 
ihtiva eden listeler elçiler tarafından tanzim 
edilmiştir. Acaba elçilerin, adlarını saydıkları 
şahısların bir ifadesi bulunmadığına göre, o şa
hıslar bunu kabul ediyor mu, etmiyor mu? bu ma
lûm değildir, bu sadece bunları köylerden alıp 
çalışma yerlerine götüren elçilerin ifadelerin
den ibarettir. 

Arkadaşlar, bir defa şuna cevap vereyim ki, 
yine bunu çürütmek için arkadaşlarımızın ra
porda, noterden aldıklarını iddia ettikleri vesi
kalarda sadece elçilerin beyanları vardır. Eğer 
birincisi için elçilerin beyanları nazarı dikkate 
almmıyacaksa, ikincileri için de nazarı dikkate 
alınmaması icabeder. 

Kaldı ki, tamamen Hamdi Şarlan arkadaşı
ma iştirak ediyorum, ben de şahsan mutlak ek
seriyetteki arkadaşlarımızla beraber bu seçim 
meselesinde, eğer mesnedi yoksa, eğer bir haki-
kata dayanmıyorsa, mazbata usulüne gidip de 
şu veya bu kadar mazbata toplıyarak, seçimden 
sonra bu şekilde karşılıklı bir mücadele yoluna 
gitmeyi tasvip etmemekteyim. 

Ama eğer bir hakikat şemmesi olması ihti
mali varsa bunun üzerinde tahkikat yapıp ay
dınlatmak, hem o arkadaşların tutanakları ba
kımından, hem de Meclisin mânevi varlığı hat
tâ - kendilerine iştirak ediyorum - Seçim Kâ
nunun sadece maddesiyle değil, ruhiyle millet 
iradesini tecelli ettirmesi bakımından buna lü
zum olduğuna kani bulunmaktayım. Arkadaş
lar, gidilmiş oya iştirak etmiyenlerin isimleri 
alınmış veya vesikalar verilmiş bu defa tama
men aksine.. Bir defa bunu tekzip eden ancak 

I bir kısmıdır, kabul ediyorum, 38 de yirmi biri-
j dir., Fakat yapılan itirazda aded çok gösteril

miştir. Deniliyor ki, iş tahkik edilsin, bizim bu
lup getrebildiğimiz budur. Belki bunun daha 
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fevkinde vesikalar tesbit etmeye de imkân var
dır. 

Fakat biz bunu şahıs olarak tesbit edip ge
tiremedik, beş bin iddia ediyoruz, yedi bin id
dia ediyoruz, ama bizim alıp getirebildiğimiz 
netice budur, diyorlar. 

Dediler ki ; ozaman şikâyet yapılmamış. Bu 
ancak menfaatine dokunan... Bu kelimeyi kul
lanmadılar kendilerini ilzam etmek istemem; 
şahıslariyle ilgili olduğu için böyle birşey te
min etmiş gelmişlerdir, dediler. Mukabil şahıs
lar elbette boş durmamışlardır, aynı şeyi ge
tirmişlerdir. Şu halde görüyoruz ki, bu ba
kımdan da, eğer menfaattar olanlar şahsi hisle
riyle hareket eden kimseler varsa, nasıl kendile
rinin doğru bulmadıkları vesikalar için aynı 
mucip sebep mevcut ise, noterden şu veya bu 
vesile ile alınmış vesikaların da yine o ilgili 
kimseler tarafından getirilmiş olmasında, bütün 
bunların, şahısların dışında bitaraf eller tarafın
dan, yani tam salahiyetli Tutanakları İnceleme 
Komisyonu tarafından mahallinde tetkik edi
lerek hakiki hüviyetlerinin meydana çıkarılma
sının, vicdanımız için, aklımız için, mantığımız 
için şart olduğuna kani bulunmaktayım arka
daşlar. (Soldan «doğru» sesleri). 

Arkadaşım dediler k i ; fark üç bin, dört bin.. 
Arkadaşlar; eğer Hamdi Şarlan arkadaşımız ko
nuşmamalardı ben de konuşmıyacaktım, 2 230 
reylik bir fark var buyurdular. Yani bunun 
mânası şudur ki, 1 200 reylik bir kısmını hattâ 
bunun nısfı olan 1 150 reyi bir tarafa aktar- i 
dığımız zaman, aradaki fark kalkacak, iştirak 
etmediği de kabul edildiği zaman dahi gene se
çilmemiş oldukları nihayet seçime hakikaten 
bir hile karışmış olduğu sabit olacaktır. 

Sonra, arkadaşlarım, gene yapılan şikâyetin 
mesnedi olan vesikaların başında, ihbaratı ya
pan 21 elçiden, yani tayf a ve ameleleri götüren 
şahısların ifadelerini, onların lehine, inkâr eden 
noter vesikalarına temas edecek olursanız, orada, 
Çukurova'da bulunduklarını reddeden bir kayıt 
yoktur. Orada deniyor ki - kelime kelime değil 
mâna itibariyle arzediyorum - gittik, reyimizi 
kullandık, geldik. 

Arkadaşlar; siz de bilirsiniz ki, btfradan gözle 
görülür ve tesbit edilir bir durum yoktur. Yani 
mutlak olarak daha evvelki yapılan hususları 
reddetmiş değildirler. 

Gittik,, geldik. Acaba yalnız kendilerimi I 
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I gitti geldi. Götürdükleri yedi bin amelenin beşi, 

onu ile mi gidip geldi, yoksa topu ile mi gidip 
geldi? O da meçhul, o da yok. Şu halde görü-

! yoruz ki, bu bakımdan da noterde tanzim edilmiş 
olan vesikaları mutlak bir kıymette kabul etme
mize imkân yoktur. 

Arkadaşlarım; bütün ileriye sürmüş olduğum 
bu mülâhazalar neticesinde şuna varıyorum: Tu
tanakları İnceleme Komisyonu hukuki bakımdan 
tasarruf edebilir, burada tetkikat yapmadan ka
rar verebilir. Fakat bu, ancak muayyen hukuki 
meselelerin halline inhisar eder. Ama bir defa, 
mevcut hâdisemizde olduğu gibi muayyen hâdise
ler iizerin.de ihtilâf olursa kabul ediyoruz. Her 
iki taraf da kendi menfaati için şu veya bu şe
kildeki vesikalarla ortaya çıkarsa, oturduğumuz 
yerde komisyonda, bunun vesikası doğrudur, bu
nun ki, yanlıştır, bu hakikati söylemiştir, bu ha
kikat değildir diye, mahallinde tetkik etmeden 
mücerret, sizlere hitap ediyorum, bir hâkim - hâ
kimliği bırakalım - bir insan sıfatiyle nasıl katî 
ve vicdanî bîr hükme varabiliriz arkadaşlarım? 
Varmamıza imkân yoktur. Kaldı ki, mahallinde 
yapılacak tetkikat, ne arkadaşlarımızın şahısla
rını, ne Seçim Kanunu, ne de arkadaşlar bizim 
Tutanakları İnceleme Komisyonunun mânevi 
şahsiyetini incitmek değil, bundan sonraki yapı
lacak seçimlerdeki itimatdımızı kaldırmak değil, 
aksine bizi her meseleyi ele aldığımızı, yalnız 
hukuk bakımından değil fiili bakımdan da teker 
teker incelediğimizi, neticede vardığımız kanaat 
ile hükmümüzü verdiğimizi bir kere daha ispat 
eder. İşte bundan evvelki yapılan incelemeler, 
tetkikat neticesinde vardığımız neticeler bizim 
kararlarımızı manen ve maddeten tarsin etmiş, 
yalnız bugünkü seçimler için değil, bundan sonra 
yapılacak seçimleri de bir kat daha manen kuv
vetlendirmiş bulunmaktadır arkadaşlar. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan bravo 
sesleri). 

KASIM KÜFREVİ (Ağrı) — Muhterem ar
kadaşlar, ilk mazbatalar hakkında konuşan Be
kir Bey arkadaşımın beyanatı üzerine birkaç söz 
söylemek suretiyle tesamuhunüza iltica ederek 
huzurunuza çıktım. Millî şuur ve vicdana mâkes 
olan tecelligâhta yer alan, millî irade mümessille
rini sizleri adalet ve hakkaniyet canibini terkede-
rek atıfet vadisine meyletme nakisesinden tenzih 
etmeyi vicdani bir borç bilirim. 

Tensibi âlinize iktiran eden bir mazbata bir 
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atıfet medlulü olmadığı gibi, reddedilen her han
gi bir mazbata da bir infialin eseri değildir. Bu
rada şu kürsüden hak, hukuk ve adelet dile gelir, 
fakat, bâtıl ise ebedi bir izmihlale duçar 
olur. Böyle bir hava içinde mazbataların tetkik 
edileceğine kanaatim olduğunu ifade etmekle bü
yük bir haz duymaktayım. (Bravo sesleri) 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Kemal özçoban. 
TUTANAKLARI İNCELEME KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Kara-
hisar) — Efendim, söz alan arkadaşlarımızdan 
bâzıları Hatay'da yapılan seçimlere karıştırılan 
fesat şekillerini tam bir şekilde arzetmiş olsalar
dı bendeniz söz almıyacaktım. 

Binaenaleyh Hatay'da yapılan yolsuzluğu iki 
kısma ayırarak sizleri tenvir etmek istiyorum. 

Bir defa Hatay'ın, Kurtderesi, Çekmece, Tu-
runçlu köylerinde seçimlerden bir kısmını nahi
ye müdürü tarafından jandarma ve bekçi vasıta-
siyle nahiye merkezine çağrılarak tehdit, tazyik 
yapılarak oyların C. H. P. lehine atılmaya mec
bur edildiğini, Samandağında 30 numaralı san
dığın başında Demokrat Parti mümessilinin san
dıktaki vazifesine alınmadığı ve sandığın torbası 
mühürlenmeden götürüldüğü, Samanlar Dağın
da bâzıları analarının yerine oy attıkları, bâzı kü
çüklerin rey kullandığı, nüfus cüzdanı sorulmak-
sızın ve şahitleri dinlenmeden başkaları namma 
ayrı ayrı oy atmaya müsaade edildiği. Altmözün'-
de de C. H. P. ye müzahir olmıyan bitaraf şa
hısların Halk Partisine müracaatla Halk Partili
lerin bir takım yanlış yola kapıldıkları için za
bıtları tanzim ve oyları tasnif edecek şekilde bil
gilere malik bulunmadığı mucip sebepleri ile ken
dileri vazifelerinden atılmış, yenileri seçilmiştir. 
v. s 

Bilhassa C. H. P. saflarmdaki arkadaşlarımı
zın ötedenbeeri, esasa müessir midirl Değil mi
dir?. İddialarına bir karşılık olabilir mülâhaza-
siyle bendeniz bunlar üzerinde daha fazla dur-
mıyacağım, fakat arkadaşların öteden beri serdet-
tikleri bu mülâhazaya cevap olmak üzere bende
niz resmî bir kayıt okuyarak sizleri vicdanlarınız
la baş başa bırakmak istiyorum. 

î§ ve İşçi Bulma Kurumu Seyhan Şubesi, Ha
tay Ajanlığının resmî kâğıdıdır efendim.. 

Şu kadarmı arzedeyim ki, arkadaşlar bu ka
yıtları veren, memur arkadaşımıza bu kayıtları 

daha evvel yok etmesi, C. H. P. sine vermesi için 
kendisine vâki müracaatları reddettiğinden vazi
fesinden atılmış, fakat suiıra yeni iktidar tara
fından vazifesine iade ekmiştir. Kendisine De
mokrat Parti tarafından verilen bir dilokçe ile 
- ki dilekçe tarihi kararımızdan sonradır, kayıt
lar istenmiş, o da şu cevabı vermiştir : (1950 çapa 
mevsiminde 14 Mayıs 1950 tarihinden evvel Sa-
mandağı İlçesinden Adanaya çalışmaya gönderi
len işçilerin listesi aşağıya çıkarılmıştır : 

Bunlardan 4929 işçinin yerleştirilmesi iş yer
lerinden alman kabul kartlariyle tevsik edilmiş
tir. 

1200 işçinin ise Adana'da hangi iş verenin 
yanma gittiği, Adana şube müdürlüğü verme
miş olduğundan, şimdilik cevaplandırılmıyacak-
tır. Bu işlerde 800 kadar üst makam tarafından 
resmen vazifelendirilen rey kullanmak için Ada
na'dan getirilmiş, diğerlerinin hepsi Haziran 
1950 sonunda Hatay'a dönmüşlerdir. 

Yani arkadaşlarım, seçimlerden evvel git
mişlerdir, fiilen çalışmışlar ancak Haziran 1950 
sonunda Hatay'a dönmüşlerdir, diyor. Ve isim 
lerini veriyor. 

Demin Yırcalı arkadaşımızın dedikleri aynı 
konu üzerinde ben de duracağım. Burada elçi 
diye bahsedilen, işçilerin başında bulunan amele 
başlarına elçi tâbir ediyorlar. Onların kaç işçi 
götürdükleri kayıtlarla sabittir. Halk Partisine, 
muhalefete mensup arkadaşlarımızın iddia etti
ği gibi 30-40 elçi değil, resmen 89 elçidir. Bun
ların ayrı ayrı, uzun uzadıya okuyarak başını
zı ağrıtmak istemiyorum. Yalnız minhaysıelmetf-
mu 4929 dur. Bu kadar işçi şu söylediğimiz ee-
vap içerisine dâhildir. Yani seçimden evvel, Ha
tay'da 6000 işçi seçim bölgesini terk etmişlerdir. 
Bunlar Çukurova'da çalışmışlardır. Seçimlerden 
sonra kendi bölgelerine dönmüşlerdir. Bunların 
iddia ettikleri işçiler hiçbir zaman seçim zama
nında bulunmamışlardır. 4929 işçi bu cevap içe
risinde dâhildir. Hatay ajanlığının ısrarlı iste
melerine rağ'men eevabı gelmemiş olan miktar 
801-1100 kadardır. Şu hale göre altı bin işçi res
men, seçim anında Hatay'da bulunmamıştır. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Tah
kikat, tahkikat, 

TUTANAKLABI İNCELEME KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — 
Şimdi Hamdi Şarlan arkadaşımız ve ondan ev
vel raporu tanzim etmiş olan arkadaşlarımızın 
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taşıdıkları k&naata hürmet ederim. Fakat çok 
yanlışN yola gittiklerini aynı rapora muhalif kal
mış yedi arkadaşınızdan biri olarak ısrarla ar-
zederim. Bir defa geçen konuşmalarında sayın 
Şarlan «ayet güttl, ve edibane üslûJriyle bizi 
laestedereesine her seçimin muterizlerinin iddi
aları tetkik ve tahkika tâbi tutulursa bunun 
içinden çıkılmaz demişlerdi.. Ve yine ısrarla 
iddia etmişlerdi ki esasa müessir olmryan husu-
sata el sürmiyelim. 

Verilen oy farkına mütaallik rakamların 
yanlış olduğunu sizlere vesaikle ispat edeceğim. 
Alman oyların resmi listesini okuyacağım. Ara
daki fark hiçbir zaman dört bin küsur değildir. 
Arkadaşlarımız eski iktidarın oyunlarından bi
risini oynamakta ve âzami hadler üzerinde onu 
dört bin küsura çıkarmışlardır. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Eski iktidarı 
karıştırma. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Müsaade 
buyurun, hele sizin oyunlar bahsinde söz söyle
meye hakkınız yoktur. (Soldan alkışlar) 

Sözlerimizi vesikalarla teyit ediyoruz. Çün-
kı vesika olmadığı müddetçe daima karşılıklı 
münakaşalar olacağını biliyoruz. 

Şimdi tutanakları okuyacağım : 
Hatay'da en çok oy alan arkadaşımız Ab-

dürrahman Melek'tir. 
116 bin 888 seçmeni olan Hatay'da 103 561 

seçmen oya iştirak etmiştir. Bunlardan en çok 
oy alan arkadaşımız 54 489 oy almıştır. 

Dr. Abdürrahman Melek 54 489 
Celâl Sait Siren 53 596 
Hasan Reşit Tankut 51 844 
Abdullah Çilli 53 392 
Dr. Cavit Yurtman 53 820 
Tayfur Sökmen 53 968 
Simidi, arkadaşlarımız, oyun kelimesini, 

hile olan mânada söylediğimi tasrih ettikten 
sonra bir rakam oyunu ile aradaki farkı yük
seltmek istediklerini tebarüz ettirmek için o 
sözü söyledim. Onları en yüksek rakamını ve 
Demokrat Partinin de en az rakamını alıyorlar 
ve aradaki farki tebarüz ettirerek oy farkı 
bu kadar yüksektir, diyorlar. 

öelelim, Demokrat Parti adaylarının aldık
ları «ylara : Mithat Kuseyri 49 614. Mehmet 
(Mh 49 314. Abdullah Mushroğlu 49 073. Ab
dullah Ataman 48 943. Ömer Lûtfi Ankoğlu 

48 879. Feyzi Kurter 48 670. Şimdi burada 
arkadaşlarımız en küçük oy olan 48 670 i ele 
alıyorlar, sonra da Abdürrahman Melek arka
daşımızın aldığı 54 000 küsur reyi ele alıyorlar 
(soldan hayır, hayır öyle değil sesleri) ve ara
daki farkı büyütüyorlar. Halbdki aradaki fark 
seçim itibariyle şahıslara bölersek en mağdur 
vaziyette olan Mithat Kuseyri'nin aldığı 49 614 
oyla 51 844 ten çıkarıldıktan sonra 2 230 farka 
düşer arkadaşlar. Şimdi dört bin küsur fark 
başka, 22 300 fark bankadır. Yahut da daha âdi
lâne ve hakkaniyete uygun bir şekilde iki bin 
küsur ile dört bin küsur arasında fark var de
mek hakikata daha uygundur. 

Hamdi Şarlan arkadaşımız buyurdular ki, 
meselâ hâdiseyi tahkik için Komisyona havale 
ettiniz ve ben de tahkik heyetine seçildim, bu 
binlerce kişinin, vatandaşların -parmak izleri* 
imzalarını karşılaştırılacak, tahkik heyeti bunu 
nasıl yapar, bu güçtür dediler. 

Elbetteki bu güçlüğü kabul edecek ve yene
cek, tahkik heyeti olarak çalışacak bu Mecliste 
arkadaşlar vardır. Biz güçlükten «jekinmiyoruz, 
Türk iMÜlletinin iradesine hürmet edilememe
sinden üzülüyoruz. Biz istiyoruz ki Türk Mille
tinin iradesine hürmet edilsin ve arkadaşları
mız meşru olarak buraya gelsinler. Binaenaleyh, 
güçlükten komisyonumuz asla çekinmiyecektir. 

Arkadaşımız yine 21 elçinin noter senedin
den bahsettiler. Tetkik edilsin arkadaşlar, noter 
senedi gönderilmiş, bunun için hangi yollara mü
racaat, hangi gayrimeşru yollara başvurularak 
temin edilmiştir? Yüksek Meclisinizden çekmmi-
yerek arzedeyim, bu iş İçin nice paralar dağıtıl
mıştır, gönderilmiştir. Bu imza edenler ara
sında viedan azabı çekenler var arkadaşlar. 21 
arkadaşan içinde imza etmedim diye inkâr eden
ler ekseriyet değil, imza ettik, fakat okumadan 
imzaladık diyenler var. Bunlar tahkikat neti
cesinde meydana çıkacaktır. 

MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Kemal 
Bey, derin biliyorsunuz, tahkikat yapmışsınız
dır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) —Dosyayı 
okursanız, siz de öğrenirsiniz. Hamdi Şarlan ar
kadaşımız bir söz söylemişti. Biz bunlarm ifade
lerine göre... Evet, şahadeti biraz çürük deliller
den addediyor. Bvet, hukukta şahadet birinci 
derecede yer almıyabilir. Muztar kalınca hâkim 
en büyük deli] olarak şahadete sarılır. Arkada-

—-İM — 
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şrnı, şahitlerin ifadelerine mi inanacağız, diyor. 

Bugün 21 kişi gibi ekalliyette kalan elçi va
tandaşların şahadetlerine müracaat ederek noter 
senedi olıyor. Noter senedi aksi sabit oluncaya 
kadar muteberdir. Resmî kayıtlar noter senedi 
karşısında muteber değil midir? Onlar da aksi 
sabit oluncaya kadar mamulünbih vesaiktandır. 

Bilhassa efendim, ben, meftunum Şarlan ar
kadaşıma. Gayet güzel konuşuyor, sırasında acı 
konuşuyor, sırasında hepimizi teskin edici hattâ 
ikna edici bir üslûpla konuşuyorlar. Eğer ben 
'kendi nefsime Hatay işini 'bilmemiş olsaydım 
ben de Allah Allah ne güzel söylüyor, der bu 
şekilde reyimi vereceğim diye düşünceye dalar
dım. 

Emin olun C. H. P li arkadaşlar burada yine 
şanslı çıktılar. Komisyonda bulunan D. Parti
ye mensup milletvekilleri hastaydılar, komisyo
na gelmediler, biz yedi kişi vardık, ekalliyette 
ve muhalif kaldık, sekiz Halk Partilinin ekseri
yetiyle bu kararı huzurunuza getirdiler. (Sağ
dan; Parti yok, komisyon kararı var sesleri). 

Rica ederim, esas olarak kanaatlerinize hür
met ediyorum, fakat şans meselesini, talih mesele
sini ve bu kararın hangi şartlar altında alındığı
nı tebarüz ettirmek için konuştum, anladmız 
mı Bay Çiçekdağı... 

BAŞKAN •-— Lütfen esas hakkında konuşu
nuz. 

MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Bir 
komisyon başkanı bu şekilde konuşmaz. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Ben Ko
misyon Başkanı sıfatiyle değil muhalif kaldı
ğım için konuşuyorum. 

Şimdi arkadaşlar; son sözüm olarak şunu 
arzedeceğim- Hamdi Şarlan arkadaşımız, tahki
kata giderek, bu güzel kanunun çerçevelerini 
parçalarcasuıa, b,u güzel kanunu yok mu farze-
deceğiz. 

Arkadaşlar 1946 yılı seçimlerine ait kanun 
da güzeldi, Kanunların hiçbirisi kötü değildir, 
fakat tatbik eden eller iyi olsun. Seçim*Kanu-
nunu yok sayacak, hiçe sayacak kötü bir seçim 
yapan adamlar 1950 yılında da aynı seçimi yaptı
lar; fakat aradaki fark şuydu: 1946 yılının kö
tü seçimleri karşısında şahlanmış bir millî ira
de vardı. Bir tarafta haksız oturmnk istiyenler, 
diğer taraftan şahlanmış Türk Milletinin ira
desi, onun karşısında ricat eden ve gayrimeşru 

oturmak da istiyen zihniyet geriliye geriliye 
ya uçuruma düşecek, yahut pes diyecekti. 

Arkadaşlar, 1950 yılında aleni hırsızlık, yol
suzluk yapılmadı, bunda biz de hemfikiriz. Fa
kat aynı zihniyet, aynı eller hiç olmazsa perde 
gerisinden yolsuzluk yaptılar. Bunun neticesi de 
birkaç vilâyete inhisar etti. Bunlardan birisi ve 
en önemlisi sizi temin ederim, Hatay seçimleri
dir. Haksızca oturan milletvekillerinden birkaç 
tanesi Hatay Milletvekilleridir. Ve iddiaya göre 
Hatay seçimleri gayet yolsuzca yapılmıştır. Siz*-
lere, vicdanlarınıza hitap ediyorum. Bu iddia
ların sıhhat veya ademisin Katini ancak tahr 
kikat meydana çıkaracaktır. 

Hatay'da bütün seçimleri birkaç tane müs
tesna Demokrat Parti kazanmıştır. Geçen sefer 
bize Bingöl'de diğer seçimleri de Demokrat 
Parti değil Halk Partisi kazanmıştır, diyen ve 
bunu delil olarak gösteren arkadaşlara karşılık 
söylüyorum: Hatay'da üç tane meclisi umumi 
âzası müstesna, cümlesini Demokrat Parti ka
zanmıştır. Keza Belediyelerin pek çoğunu De
mokrat Parti kazanmıştır. 

Vicdanlarınıza müracaat ve takdirinize ar-
zediyorum arkadaşlar (Soldan alk.şlar) 

BAŞKAN — Hamdi Şarlan. 
AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Tavzih etmiş 

midir Riyaset Makamı? 
BAŞKAN — ifadelerini tavzih ettiler, kas

ten yapılmış bir şey veya hile değildir, diye söy
lediler, zapta da geçti. 

HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Sıtkı Yırcalı arkadaşımızın tal-
tifkâr sözleri ve fakat binnetice kanaatlerimizin 
ıbu bahiste müşterek olmadığı şeklindeki mütalâ
aları bendenizi kısaca mâruzâtta bulunmıya mec
bur etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz bundan ev
velki mâruzâtımda işi gayet umumi çerçeve için
de konuşmaya ve kısa kesmiye lüzum görerek öy
le hareket ettim. Bu işin raportörü olarak mü-
dafaatta bulunacak arkadaşlarım heyeti um'umi-
yenizi tenvir edecektir. Bendeniz sadece komis
yonda cereyan eden müzakerenin mevzuu üzerin
de Yüksek Heyetinizi birkaç kelime ile tenvir 
etmek fırsatını bulabilirsem ne mutlu, diye huzu
runuza çıktım. Yoksa 4000 rakam yerine 3000, 
2000 rakam yerine 1600 olmuş. Ben bu miktarlar 
üzerinde durmyacağım. Raportör arkadaşımız bu 
hıus'usta, Heyeti Celileyi tenvir eder. Şimdi çok 
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istiyorum ki, sayın meslekdaşım arkadaşımla ne- | 
ticede mutabık vaziyette bulunalım. Mademki 
bu kadar taltifte bulundular, bendeniz de onun 
düşündüklerinin dışında düşünmediğimi zannet
tiğimi arzederim. Ama buyurdukları misali hâ
kimden vereyim: Hâkim şu arzedilen hâdiseyi, 
mesmuatı dinler, değilse reddeder. Yani dâva 
aslında tetkik ve tahkika ve binnetice karara 
bağlanmaya değerse dinler. Umumi çerçeve içe
risinde bendeniz mâruzâtımda, bu işin böyle mes-
mua,ölamıyaeağını, kimseyi incitmemek için mu
kabele filânca tezvirat yaptı, filânca mukabele 
etti dememek için işin nezahatini biraz muhafa
zaya çalışmaktır. Arkadaşlar bazan inciniyorlar. 
Heyecanın da işi karıştırdığını görerek, işi bu 
yola götürmemek için arzedeyim. I 

Şimdi üç bin amele reye iştirak etmemiştir I 
deniyor. Bir defa Seçim Kanununun heyeti 
umumiyesini mülâhaza buyurun. Gayet fevri I 
hükümleri, gayet sarih kararları icabettiren bir 
Seçim Kanunu. Sandık başına toplanmışlar, seç
menler geliyor, Demokrat, Millet, Halk Partili 
arada, köy muhtarı gelip duruyor. Birisi sahte 
bir hüviyetle geliyor, yakalanıyor, itiraz edili
yor. Yakalanmadı, birisi ferden itiraz ediyor, iş | 
kurula gidiyor. Bu gayet hareketli bir kanundur. 
Seri tatbik edilecek ve seri netice alınacaktır, 
başka imkân yoktur. O vakit Devlet kurulmaz. 
Üç bin muayyen adam yirmi sandıkta oy verme
ye gelmiyor ve oradaki vatandaşlar; oradaki san
dık başkanları bunu tetkika imkân göremiyor. 
Bunun farkına varmıyor. îşi bir defa böyle 
mantıki mülâhazalarla tahlil etmek lâzım. Hiç 
kimse müracaat etmiyor, yok böyle bir müracaat. 
tşaret ettim diye arzediyorum. îki partili mebus ar
kadaş arasındaki miktar farkı 2 binden ibarettir 
deniliyor. Bendeniz noterden imza alma hareke
tini çok müteâmel, çok müteal, çok haklı bir 
vaziyet diye tavsif etmedim, ama onun yanın
da 800 imzayı toplayıp buraya göndermeyi de 
hiç akletmedim. O nasıl vatandaşmış, nasıl elçi 
imiş ki 800 kişi ona gelmişler ben gelmedim, ben 
gelmedim, demişler, tnanıyor musunuz buna ar
kadaşlar? Vicdanın'.za hitap ediyorum. Bende
niz inanmıyorum. Hâkim olarak inanmıyorum. 

MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Niçin 
inanmıyorsunuz? 

HAMDÎ ŞARLAN (Devamla) — Şimdi ar
zedeyim, inşaallah mâruzâtımda muvaffak ola- | 
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bilirim ve zati âlinizi ikna elebilirim. Ama ol
mazsa olmaz, ne yapayım? 

MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Resmî 
vesaikten de bahsedin. 

HAMDI ŞARLAN (Devamla) — Hatırıma 
getirdiniz, peki ondan da bahsedeyim. 

3 bin seçmenin oya iştirak etmediğini bu 800 
arkadaş ihbar ediyor. İhbarnamenin aslı sakla
nıyor ve sureti buraya gönderiliyor. Ne zaman? 
Seçimler bittikten sonra. Hani Yüksek Meclis 
secimler bittikten sonra bir şikâyetleri dinleme 
kararı almıştır ya, işte o zaman. Yoksa bu hâ
dise Yüksek Seçim Kurulunca tetkik edilmiş, 
reddedilmiştir. Şimdi üç bin rakamını ele aldık, 
tetkik ediyoruz. Ama karar verildikten sonra 
bu rakam beş bine çıktı. Hani resmî vesika isti
yorlar ya, filân yerde beş bin amele için oy ve
rilmiştir diye iddia olunursa bununla meşgul 
olacakmıyız Olacağız. 

Şimdi Seçim Kanunun maksadını, hüviyetini 
mütalâa edelim, diyor ki, seçimler milletin ira
desini ifade eder v. s... Bu gibi edebî tabirlerle 
lıize Seçim Kanunundaki neticeyi hiçemi saya-
yacağız? Bu teşkilât, bu tesisat neye yapıldı? 
Yirmi milyon insan ayaktadır, o hereü merç 
içinde reyini kullanacak. 20 milyon vatandaşın 
alâkadar olduğu bir kanunu tatbik edip bir he
yet elde edeceğiz. îşte bu heyeti elde etmek için 
o kanunun derpiş etmiş olduğu bütün esasları, 
bütün kaideleri tatbik zaruretindeyiz. Meselâ üç 
gün içinde şu itirazı yapar, beş gün içinde fa
lan yere müracaat edilir der. Bunların hiçbirisi 
yapılmamış. Aradan birçok zaman geçtikten 
sonra birisi ortaya bir iddia atıyor ve imza top
lamaya çıkıyor. 800 imza toplıyabilmiştir. Bu 
800 imzanın ihtiva ettiği mâna da; biz rey ver
medik, falan yerde idik, bizim reylerimiz baş
kaları tarafmdan atılmıştır, seçim yolsuzdur şek
lindedir. Mukabil taraf da harekete geçiyor; 
böyle demişsiniz, doğru mudur? Hayır, biz imza 
etmedik, biz söylemedik diyorlar. Bu sözlerinizi 
teyit eder misiniz, ederiz diyorlar ve notere gi
derek bu sözlerini tasdik ettiriyorlar. 

îşte Seçim Kanununun vazetmiş olduğu kaide
lere riayet lüzumunu ve riayet edilmediği tak
dirde de bundan doğacak mahzurları ortaya 
çıkartan gayet açık bir hakikat... 

Şimdi arkadaşlarım, komisyon işini bitirdi, 
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Sayı© özçöban'm da anlattığı gibi, mahallinde 
tetkikata lüzum olmadığına az bir ekseriyetle ka
rar verdi. Beğenilir, beğenilmez o başka. Bu işin 
takdiri vicdanınıza aittir. Komisyon karar ver
miştir. Ondan sonra komisyonun ıttılaına arzedil-
memiş, komisyon âzası olarak bendenizin ve diğer 
arkadaşlarımın duymadığı şekilde ortaya falan 
memur, seçimle hangi münasebet ve hangi ilgi 
bakımından bilmiyorum, (Çünkü ben İstanbul'
dayım, yeni geldim. Hattâ evvelce arkadaşların 
muhalefet şerhlerinde böyle bir rakam yoktu.) 
Şimdi beş bin kişilik bir rakam ve bir mevzu or
taya çıkardılar. Eğer arkadaşlar bu aradaki far
kı şey etmezsek bu 6000 de olur, daha fazlaya da 
çıkar. Bu, nasıl iştir arkadaşlarım). Çok rica 
ederim. Şimdi komisyon - mahkeme diyelim -
kendisine arzedilmiş olan meseleyi tetkik ederken 
muttali olmadığı vesaik, ve delâili görmeden var
dığı kararı bilâhara yazarken, karardan sonra, 
iş öyle değildir, beş bine çıktı demek.. Ama ko
misyonun diğer azaları haberdar değildir, bunu 
esbabı müeibe olarak ortaya korlarsa... Devlet 
memuru saymıştır kaç adam geldiğini, orada olup 
olmadığını bilir... 

Arkadaşlarım, çok isterdim ki, resmî sıfatı 
haiz olan bir arkadaş işe sokulmasaydı.. Sekiz ay 
evvel o memurun odasına kaç kişi gelmiştir, kaç 
kişi gelmemiştir diye hirşeyle bugün neticeye va
rılacağına bendeniz kaani değilim. Bu altı bin 
amelenin gelip gelmediğini nasıl bulmuş, hayret 
ediyorum. Çok kötü, tehlikeli bir yol! (Değil ses
leri). 

Şimdi arkadaşlarım, bu Hatay'da böyle olur, 
bu hava böyle çevrile çevrile bir seçim tek
niği, hem mâkul hem de ters şekilde bir seçim 
kurnazdığı ortaya çıkar. Bundan kim zarar 
eder! 

Bendeniz Seçim Kanununun tedvini şıram
sında hazır bulunmuş ve bu kanunun hangi 
maksat dahilinde hazırlandığına kabiliyetim nis
petinde vukufiyet peyda etmiş, onu imtisas et
miş bir arkadaşınızım. 

Bu kanun derhal tatbik edilirken zamanın
da, gününde kararlar ittihaz edilecektir. Neticede 
Yüksek Seçim Kurulu kendisine arzedilmiş olan 
usulsüzlüğe ait şikâyetleri tetkika fırsat bula
mazsa işi şöyle bir raporla Yük-seK Meclise su
nacaktır. Kanun açıkça bunu yazmaktadır arka
daşlar. 

Diyecektir ki; şikâyetleri neticeye müessir 
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I olmadığı için, karara bağlamadım... Neticede bu 

seçimlerde en büyük rolü oynıyan Yüksek Se
çim Kurulu Heyet de şikâyeti kararsız bırak
mamak için, Büyük Millet Meclisine hâliseyi 
bildirirken okudum, neticeye müessir olmadığı 
için bir karar ittihazına mahal görmedim, diye
cektir. 

Şimdi bendeniz arzediyorum ki, 20 - 30 san
dıkta, zaten seçmen adedi 2 - 3 bin kişi imiş. 
Üç bin kişinin reye iştirak etmediği sandıklar 
hususunda teferruata girmedim, Yırcalı ile mü-
tesalik bir hale geliriz, diye arzediyorum. îki 
yüzden fazlayı geçmediği halde 3 000 kişinin 
oraya imzası konmuştur deniyor. Bu iki bin, üç 
bin kişi değil, beş bin kişi de olabilirdi. Bu, 
bir kazanın yirmi sandığındandır. Şimdi öbür 
sandıktan... Heyeti Muhteremenizden istirham 
ediyorum, bu gibi şeylere fırsat vermiyelim. Bu 
vatandaşların bu gibi hareketlerini müsamaha 
ile karşılamıyalım. Evet yüksek seçim, millî 
irade.. Bunları onlarla beraber taiz hepimiz ay
nı zamanda takdir ediyoruz, haklıya haklı, hak
sıza Haksız diyoruz. Bu hususta gösterilecek 
fazla müsamaha Devleti zaafa düşürmektir. Be
nim en samimî kanaatim budur. 

Kemal özçoban arkadaşıma teşekkür elerim, 
beni taltif ettiler, kanaatlerime bâzan da işti
rak ettiler, tasdik ettildr, ama bu kanaatıma da 
iştirak buyurun, çünkü bu kanaatlerimde çok 
samimîdir arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Bu raporun sözcüsü konsştuk-
tan sonra verilen kifayet takririni oyunuza 
sunacağım, ona göre ieabederse söz istiyen ar
kadaşlara söz verilecektir. 

AVNÎ DOĞAN (¥ozkad> — Şahsim mevzu* 
ubahis oldu, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kemal özçoban «Ağzımdan çı
kan oyun kelimesini, oyun yapılmış kastiyle 
değil, rakamların kıyasa maksadiyle söyledim» 
dediler. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Büyle ise mesele 
yok. 

BAŞKAN — Böyle dediler, arzettim efendim. 
CEMAL GÖNENÇ (Erzincan) — Muhterem 

arkadaşlar; muhtelif arkadaşlarımız Hatay Mil
letvekillerinin seçiminin tahkikına gitme, veya 
komisyon kararının Meclisi Âlice tasdiki mev
zuunda muhtelif sözler söylediler. Bendeniz*mü
saade buyurursanız yalnız vesikaların huzuru-

I nuzda okunmasını ve vesikalara müstenit sahih, 

—-«B — 
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hakiki... Demek istemiyorum ki arkadaşlar sa
hih malûmat vermediler, verdiler ama ben ta
mamen vesaika müstenit malûmatla sizleri ten
vir edeyim ı 

Hatay Milletvekilleri seçiminin geçirdiği saf
halar şunlardır: Seçim yapılmış, mahallinde De
mokrat Partili üç üyenin bulunduğu il seçim 
kurulu, hiçbir itiraz vâki olmamıştır diye bu 
arkadaşların ellerine tutanaklarını vermiş. Bu 
arkadaşlarınız buraya gelmişler. Sonra Yüksek 
Seçim Kurulu vâki itirazları da varit görmiye-
rek itiraznamelerle birlikte evrakı Yüksek Mec
lise göndermiştir. Biz, Tutanakları inceleme Ko
misyonunda keyfiyeti ariz ve amik tetkik ettik. 
Karşımıza çıkan en mühim itiraz Samandağı il
çesinde 3 bin amelenin seçime katılmadıkları 
halde, yerlerine başkalarının gelerek bunlar na
mına oylarını kullanmak suretiyle seçimin if
sat edilmesi merkezindedir. Diğer üç dört iddia 
her halde seçimin neticesine müessir değildir 
ve mücerret iddiadır. Zaten de bu kürsüden 
hiçbir arkadaşımız bu iddiaları esaslı surette 
ortaya atmış bulunmadı. Atılırsa ona da cevap 
veririz. Yalnız bu üç bin amele meselesini arizü 
amik izah etmek mecburiyetindeyim. Bu, hem 
benim için bir vazifedir, hem de bu suretle sizi 
tenvir edeceğime katiyen emin bulunuyorum. 
Çünkü vesaika müsteniden söyliyeceğim. Bu 
hususta o kadar söz söylendi ki arkadaşlarımın 
bihakkın fikirleri müşevveş bir hale gelmiş bu
lunabilir. 

Şu gördüğünüz suret listede yapılan itiraz; 
birtakım elci ismi verilen ve amelebaşı rolünde 
olan birtakım vatandaşların kendi maiyetinde 
veya idaresi altında bulunan 40, 50, 60, 8Q ame
le namına; biz seçimlerde Samandağ ilçesinde 
bulunmadık, Çukurova'da amelelikle uğraşıyor
duk diye verdikleri beyan. Bu beyanda evvelâ 
listenin başında Ahmet, yanında «elci», onun 
altında birtakım elciye tâbi olanların isimleri 
ve en altında da şu şerh: 

(Yukarda adlan yazılı 39 işçi Adana'mn 
Karagöçer Köyünde çalışmakta iken hiçbir su
retle seçim için bir yere ayrılmamışlardır.) De
nilmektedir. 

Şimdi biz yaptığımız uzun tetkikat netice
sinde burada 37 elçinin mevcut olduğunu ve bu 
37 elcinin de bu listede 800 küsur amele ismini 
görmüş bulunuyoruz. Yani, 3000 tanelenin iştirak 
etmediği iddiası, şu 800 anofele inhisar ediyor, 
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I 37 elci 800 küsur ameleyi istihdaf eder beyanda 

bulunuyor ve diyor ki, biz seçime gitmedik. Şim
di bu 37 elciden 21 tanesi bu şikâyeti duyunca 
kalkıyorlar, notere gidiyorlar ve noter huzurun
da bir beyan ve ikrarda bulunuyorlar. Diyorlar 

Lki; biz böyle bir kâğıt imza etmedik, bundan ha
berimiz yok, böyle bir beyan da bizim beyanı
mız değildir. 

Şimdi bu 37 elciden isimleri şurada yazılı 21 
elci bu beyanda bulununca şu gördüğünüz liste
lerdeki 800 ameleden kaçı bu 21 elcinin adam
larını teşkil ediyor? Onu da birer birer saydık 
560 kadarı noter huzurunda beyanda bulunan 
21 elcinin adamı oluyor. Geriye kalan 300 kü
suru da noter huzurunda beyanda bulunmıyan 
16 elcinin adamı olmuş oluyor. Bu böylece an
laşıldıktan sonra noter senedini okuyalım. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Kim 
bu noteri göndermiştir? 

CEMAL GÖNENÇ (Erzincan) — Mahallin
de tahkikat yapmadığım için noteri kimin gön
derdiğini bilmiyorum. 

BAŞKAN — Suale cevap verecek durumda 
i değilsiniz, sözlerinize, devam buyurun. 

CEMAL GÖNENÇ (Devamla) — Noter se
nedini okuyorum: 

İşbu 1950 yılı Kasım ayının Pazartesi günü 
Samandağı İlçesi seçimleriyle ilgili şahitler 
re'sen ifadelerinin tesbitini istediler. Bu şahit
lerin şahadetine mâni halleri olmadığı anlaşıldı . 
Şahit sıfatiyle Samandağı ilçesi Köyünden 
Alioğlu Necip ... ifadede bulundular: (1950 ta-

J rihinde yapılan milletvekilleri seçimine ait te-
kaddüm eden günlerde beraberimde bulunan 

| amelelerle birlikte Adana köylerinde çalışıyor
dum. Seçimden birkaç gün önce ilçemize hep 

| beraber gelerek seçime katıldık ve reylerimizi 
kullandık. Bizim beraberimizdeki ameleler se
çime gelmediği gibi ve oylarının da başkaları 
tarafından kullanıldığı hakkında Büyük Millet 
Meclisine vâki iddiaları tamamen hilafı haki
kattir. Bizim malûmatımız olmadığı gibi bu hu
susta hiç kimseye de imza ve vesika vermediği-

I mizi beyan ederiz, dediler. Ben yeminli noter 
muavini verilen bu ifadeyi ... (Kâfi sesleri). 

| Kâfi mi efendim? Pekâlâ. Diğerleri de böyle. 
Şimdi, şu arzettiğim vesikalar üzerinde Tu-

I tanakları İnceleme Komisyonunda ariz ve amik 
müzakere ve münakaşa ettik, en enteresan 

| noktayı arzediyorum, ve 8 muvafık, 7 muhalif, 
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iki müstenkif reyle Tutankları İnceleme Komis- I 
yordunuz Hatay tutanaklarının kabulüne karar 
verdi. Ve muhalif kalan Kemal özçoban ve I 
diğer arkadaşlarımız da şu demincek mahiyeti- I 
ni arzettiğim 800 ameleyi ihtiva eden listeyi ile- I 
ri sürerek muhalif kaldılar. Tamam mı? Bu 
bitti. (Gülüşmeler). T 

Şimdi biz yılbaşı tatili dolayısiyle IştankuP-
a gittik. Tatilden sqnra döndük, geldik. Dağı- I 
tılan tabedilmiş bir kâğıt, bir de bakıyorum I 
komisyon kararı, muhalefet şerhinde duymadı- I 
ğımız işitmediğimiz ve komisyonda ka tken ismi I 
cismi gegmiyen bir şerh.. Allah bilir, ĉ ona, k*i" I 
dım arkadaşlar.. (Sağdan gülüşmeler) Nereden 
çıktı bu lâf? Kental özçoban arkadaşımız 
(oyun) buyurdular. Bir oyun var ama arkadaş- I 
lar (Sağdan gülüşmeler..) Bir oyun var, işte o I 
oyun bu oyun.. Ama ben de bu oyun kelimesini I 
bir tasni, bir hile mâna ve tarzmdş, kullanmıyo- I 
rum.. (Sağdan zekâ oyunu sesleri) Evet bir ze- I 
kâ oyunu.. I 

Bir de gelelim arkadaşlar, Aralığın 20 sinde, I 
yani Kâmmuevvelin 20: sinde Büyük Millet I 
Meclisine şelmiş şu kâğıt, Hatay bilmem ne Ça- I 
lışm,a ajanlığından.- Yani 14 Mayıs seçimlerin- I 
den dokuz ay sonra bir çocuk doğuyor. Halbu- I 
ki, biz Tutanakları İnceleme Komisyonumda I 
ha^gi; tarihte Hatay seçimlerinin kararını ver- I 
di.k biliyor musunuz? Yemin ederim ki, 23 Teş- I 
rinişani tarihinde. Eakat maalesef Kemajl Ö5&- I 
çojşaıı arkadaşımız 20, Kânunuevvelde Meclise 
gelen evraka muhalefet şerhi vererek, imzasını 
atıypr. Ben şaşırdım. Bu işin suculuğunu tçsa- I 
düfen, maalesef, üzerime almak bedbahtlığında I 
bulundum, Bu vaziyet karşısında;.. I 

HAJÜÎS TOKBEMÖİ (Gümüşane) —. Bah
settiğiniz tel ne vakit gelmiştir? I 

CEMAL GÖNENÇ (Devamla) — Ha şimdi 
bu yeni gelen vesikadan.. I 

HALİS TOKDEMÎR (Gümüşhane) — Bu hu
susta arkadaşımızın, gelen imzalı vesikadan di- I 
ğer üyelerin haberdar olmadığı hakkında, beya
natı vardı. Siz de ona istinaden, söylüyorsunuz, 
Bu ne zaman gelmiş 

CEM^L GÖNENÇ (Devamla) — ^ n . b ö y j e 
bir şey okumadım. Ama şuraçla 3 tane telgraf I 
var^ okuyayım. 

«Milletvekili seçiminde, biz. aşağıda imza
ları, bulunan elçilerle, amele baslar^. beraberj- j 
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mizde bulanan amelelerle seçime iştirak ettiği
mizi ve Samadağ ilkesinde qylarımıgjû bankala
rı tarafımdan kullanıldığı hakkındaki bir ü ş e 
nin Yüksek Başkanlığınıza arzedildiğini haber 
aldık. Bizlere atfedilen bu iddia tamamen hila
fı hakikattir. Seçimlerden bir gün önee berabe-
rimizdeki amelelerle birlikte ilçemize geldiği' 
mizi ve milletvekilleri seçimine katıldığımızı 
ve bu hususu teyit eder vesikalarımızı milletve-
killerimize tevdian gönderdiğimizi arzederiz.. 
(Tarihi sesleri) 8 - 11 olmalı 

Şimdi gelelim bu yeni vesikaya. Yani İ$ 
Bulma Kurumundan gelen vesikaya. Bunu ken
dim bizzat tetkik ettim. Noter senedi ile imza
lanın inkâr eden birçoğunun isimleri orada 
mevcut. Aynı yanlışlık yeniden yapılmıştır. 
Şimdi arkadaşlar; seçimden dokuz ay scm^a ma
hallinde vesikalar, şikâyetler ve tertiplerle bi$i 
işgal eden bu dosya, bana itimat edin ki, haki
katen hiçbir zerre taşımamaktadır. Dokuz ay 
sonra şikâyet olur mu arkadaşlar? (Sağdan 
gülüşmeler). 

Yarın bir karar verseniz, karar yazılmada» 
biı- telgraf gelebilir (Gülüşmeler). Ozaman ye
niden dönmek mi lâzım ? 

Şimdi gelelim Kemal özçoban arkadaşımın^ 
oyuncak diye tavsif ettiği vesikaya. 

Bu Adalet Bakanlığının resmî tezkeresidir. 
Adalet Bakanlığı Müsteşarının imzasını taşıyor, 
şüphe3*e hakkımız yok, tarihî de 18/12 ddr. 

HALİS TOKDEMİK (Gümüşane) — Şüphe 
etmemek için yalnız Adalet Bakanlığından mı 
gelmesi lâzım? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmiyelim 
efendim. 

ÖEMAL GÖNENÇ (Devamla) — Hatay tice 
Kurulundan alman iki yazıda «Hatay'da aday
lığım koyup kazanmamış olan adaylardan Ah
met Mithat Kuseyri, 49 619, Mehmet Çelik 
49 314 ve filânın 49 414 ve filânın 18 614 rey 
aldıkları» diyor. 

Şu hale göre, C. H. P. de en çok oy alan 
arkadaş 54 489, D. P. de 49 614.. Bîrini diğerin
den çıkarırsak C. H; P. 4 875 oy fazla almıştır. 

O. H. P. den ençok rey alan 51 844,,D. P. 
den enaz rey alan (Soldan, .ençok rey. alan, ses
leri) 48 00.0. 

BAŞKAN.— Bu telâkki meselesidir. Rapor
da sarahaten yazılıdır, Üzeri&de. durmayalım. . 
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C^EMAL GÖNENÇ (Devamla) — Yekdiğe- 1 

rift« müşabih olan ve aynı sıfatı taşıyanlar ara- | 
sinda bir mukayese yapmayı düşündük. (Sol- I 
dan, olmaz sesleri). Siz bilirsiniz. Ben ençok 
rey alanlarla enaz rey alanları mukayese ettim, 
siz nasıl tensip buyurursanız öyle yapın. 

Şimdi ilce ve il seçim kurullarının kuruluş-» 
lan ve sandık kurullarının bünyesinde siyasi 
üyeler ve müşahitler bulunduğuna göre bunla
rın mevcudiyeti, teminatı karşısında esasen 
birinin bir başkasının yerine oy vermesi katiyen 
mümkün olmadığı aşikârdır. 

Buna ilâveten seçim neticesinde, gerek se
çim kurullarına ve gerekse sandık heyetlerine 
karşı hiçbir itiraz vâki olmamıştır. Hal böyle 
olunca, ortada tetkiki mucip bir keyfiyet ben
ce mevcut değildir. Çünkü 14 Mayıs seçimlerine 
vâki itirazlar üzerine Büyük Meclisin şimdiye 
kadar verdiği âdilâne ve aklı selimin ifadesi oları 
kıymetli kararlarına bugün Hatay Milletvekil
leri seçimi dolayısiyle de yeni bir ilâve yapıla
cağına ben kani bulunmuyorum. Çünkü üç bin 
insanın sızıltı çıkmadan başkası namına rey 
vererek seçimin yapıldığına benim aklım ermi- I 
yor, arkadaşlar. Hiç değilse bir tanesi yakala
nabilirdi; hiç olmazsa itirazı mucip olurdu. I 

Binaenaleyh biz bu Seçim Kanununun ilk 
tatbikatını yapmakta ve istikbale» örnek olacak I 
karar vermek durumundayız. Bunun için ka
rar Yüksek Meclisindir arkadaşlar. Bu mevzu I 
üzerinde tamamen ellerinizi vicdanınıza koya- I 
rak-, her türlü histen tecerrüt ederek kararınızı I 
verirsiniz, zaten ben bundan eminim. Bu itibarla I 
ben şahsan hâdiseyi aydınlattım, vazifemi yap- I 
tim. 

BAŞKAN Müdafaa haklarım kullanmak 
üzere söz Cavit Yurtman" 'ırtdlr. 

HA&İS TOKDBMİRİ (GüMüŞfene) — Üç bin 
vatandaş geteıiş reylerini kıtlfonmlş mıdır? Kul
lanmışsa nasıl gelmişlerdir ? Bunıtn tavzihini I 
ricaredece#im. I 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — S&mandâğ I 
Ifcefcfeffin semeri'mi&f arı n*dfr? ve ne kadarı se- 1 
çitte işti»ak-etmiştir? 

CEM&L GÖNENÇ (Devttrfria) — Haddi za
t ı * ^ iddfe üç bin<*îr. Fakat •birifiei listede 860 
istafr vafchr^ -üç-* tân kavli mtfeeVrtte kfthriaktadir. I 
Binaenaleyh üç bin diye< bir- id&îa varsa da aded-
lea*^©ra»; I 
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HALİS TOKDEMİR (Gumüşane) — Su 

840 kişi gelmiş midir f 
CEMAL GÖNENÇ (Devamla) — Bu üç bîn 

olarak iddia edilen seçmenlerden listede ismi 
olan 860 dan 560 ı elcileri vasıtasiyle böyle bîr 
şeyden haberdar olmadıklarını ve seçime iştirak 
ettiklerini bildirmişlerdir. 

560 kişiye tekabül eden 21 el'cî vardır. 
Binaenaleyh geriye 300 kişi kalıyor, üç bin

den. 
Beyefendinin sualine gelince, hatırımda kal

dığına göre, 15 bin seçtiienden 12 bin... 
CAVÎT YURTMAN (Hatay) — 15 biıi de

ğil, 12 bindir ve 9 bini iştirak etmiştir. 
CEMAL GföNEftÇ (Devamla) — 12 binmiş, 

9 bini iştirak etmiş. 
CAVÎT YÜRTMAN (Hatay) — Muhterem 

milletvekilleri ve değerli arkadaşlarım, tutanağı
na itiraz edilmiş bir milletvekili sıfatiyle bu kür
süden sizlere hitap etmenin benim için ne kadar 
üzüntülü ve ağır bir iş olduğunu takdir edeceği
nizden asla şüphe etmiyorum. 

Ben uzun boylu sizleri rahatsız edecek deği
lim. Yalnız vâki iddia ve şikâyetleri kısaca ce
vaplandırmak istiyorum. Hakikatlar üzeriride ko
nuşacağım. 

Samandağı İlçesinde 3Ö00 vatandaşın oya ka
tılmadıkları halde başkaları tarafından oylarının 
kullanıldığı iddiasmâ; gelince : 

Arkadaşlarım, bahis konusu olan ilçenin 12000 
küsur seçmeni vardır. 14 Mayıs Milletvekili Se
çimine bu ilçeden katılan seçmen adedi 9000 kü
surdur, ve 43 sândiğı vardır. 

Şikâyetçi, seçim günü 3Ö0Ö vatandaşın çalış
mak üzere Adana'da bulunduğu, fakat oyları
nın başkaları tarafından kuliatııldiğmı iddia edi
yor. Ve bu iddiasını teyit için de bâzı deliller ile
ri sürüyor! Bu işi iyice kavnyabilmek için bu il-
cenni durumu hakkında bâzl izahat vermek mec
buriyetindeyim. 

Arkadaşlarım, bü ilçeden her yıl pamuk mev
siminde civat ilçelere ve Adana'ya çalışmak üzere 
birçok amele gider. Bu ameleleri çalıştıran büyük 
çiftçiler ayri ayni amele ile' temas etmelerine im
kân olmadîjğından elci riami verilen ve esâsta ame-
lebaşları oüah bfr tâfam kimseler vasıtasiyle ken
disine lâzlm olkri işçflefi temin ederler. 14 Mayı
sa- takaddmn eden günlerde paTnük: ziraatinin ça
pa^ mersimr olması dolayısiyle Samandağ İlçesin
den1 beş~bft? k&lâT amelenin çalışmak üzere civar 



B : 27 8 . 1 , 
ilçelerle Seyhan iline gittikleri tamamen doğru- 1 
dur. Pamuk toplama mevsiminde ise bu miktar 
hemen hemen iki misline baliğ olur. 14 Mayıs Se
çimlerine takaddüm eden günlerde bu amelenin 
durumu ile yakından alâkadar oldum. Tetkik et-
tim. Yaptığım tetkikatta şu neticeye vardım. Ni
san başından Mayıs nihayetine kadar bu ilçede 
başlıca mahsul olan ipekböceği yetiştirme 
mevsimidir. Fevkalâde dikkat ve itina isti-
yen ipekböceği yetiştirme işi tecrübeli çift
çi vasıtasiyle yapılmasını zaruri kılmakta
dır. Bu yüzden bu mevsimde pamuk çapası
na daha genç çiftçilerle çocukların gönderildiği 
ve yaşlı tecrübeli köylülerin ipek işiyle meşgul 
olmak üzere köylerinde kaldıklarını müşahade 
ettim. Ve Samandağı ilçesinde 14 Mayısa takad
düm eden günlerde çapa için giden amelenin 
% 75 i veya 80 inin 22 yaşından küçük vatan-

• daşlardan ibaret olduğunu öğrendim. Şu hale gö
re amele olarak giden beş bine yakın vatandaşın 
ancak 1000 - 1200 kişinin seçmen yetkisini haiz 
olduklarını ve bunlardan bir kısmının da seçim 
gününden önce oylarını kullanmak üzere döne
ceklerini bana katiyetle bildirdiler. Seçimden bir 
gün önce de benim gibi bütün Hatay halkı da 
bunların birçoklarının kafile kafile kamyonlarla 
köylerine döndüklerini gördük. 

Bu açık hakikatlara karşı müşteki 3000 vatan
daşın başkaları tarafından oylarının kullanıldığını 
iddia ediyor. 37 elciye atfen 860 vatandaşın is
mini ihtiva eden bir liste veriyor. Ve her 4 0 - 5 0 
ismin altında (yukarda isimleri yazılı kimseler 
seçim günü Adana veya Seyhan'da idiler ve 
seçime katılmadılar denmekte ve elci filân diye 
bir imza bulunmaktadır. Amele vatandaşların 
bu iddiadan malûmat ve ilgileri bulunmamak
tadır. Hattâ bâzı listelerin altında ya hiç imza 
yok veyahut elci meçhul denmektedir. Elci 
meçhul olduğuna nazaran listede yazılı şahıs
ların nereden bildirildiği anlaşılamamaktadır. 
Bu suretle tamamen birer tertip olan bu liste
ler iddiaya delil olarak ileri sürülmüştür. 37 
listede 37 elciye atfen 860 vatandaşın ismi 
mevcuttur. Yani iddia edilen üç bin kişiye 
karşı 860 gösterilmektedir. Kendilerine atfen 
yapılan böyle bir şikâyetten haberdar olan bu 
37 elciden 21 elci malûmatları haricinde olan 
bu iddianın tamamen hilafı hakikat olduğu 
bir telgrafla Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
arzettikleri gibi ayrıca notere giderek kendi- I 
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lerine atfedilen iddia ve şikâyetlerden hiçbir 
malûmatları bulunmadığını ve hiç kimseye 
imza ve liste vermediklerini ve seçimden bir 
gün önce ameleleriyle birlikte köylerine döne
rek seçime katıldıkları sarih şekilde ifade ede
rek bu ifadelerini resmen noter senediyle tes-
bit ettirmişler ve Tutanakları inceleme Komis
yonu Başkanlığına göndermişlerdir. Ve bu 
noter senetleri dosyada mevcuttur. Bu şekilde 
delil olarak ileri sürülen bu listelerin tamamen 
bir tertip olduğu açıkça ve resmen tezahür 
etmiş durumdadır. 

Arkadaşlarım, bu resmî ve sarih tekzipleri 
bir tarafa bırakarak iddiayı mücerret olarak 
tetkik edecek olursak, şöyle bir neticeye vari
liz 12 küsur bin seçmenden 9 000 küsur vatan
daşın oyunu kullandığı bu ilçede 3 000 oyun 
sahipleri tarafından değil, başkaları tarafından 
kullanıldığı beyan ediliyor. Yani her üç seç
menden ikisi kendi hakiki oyunu kullanıyor 
ve üçüncüsü başkasına ait seçim kartını kul
lanıyor. Bu cihete bilhassa Yüksek Heyetinizin 
dikkat nazarını çekerim. 43 sandıktan ibaret 
olan bu ilçede Milletvekili Sezimi Kanunu ge
reğince her sandık başında sandık kuruluna 
dâhil her iki parti temsilcileri ve yine her iki 
partinin müşahitleri hazır bulunmuştur. Bu 
zevat kamilen mahallî elemandandır. Hangi 
aklı selim, ve" mantık bunu kabul eder ki 3 000 
kişi yüzlerce insanın gözü önünde tanınmadan, 
görülmeden başkasına ait seçim kartını bol bol 
kullanacak ve tek bir sandıkta dahi bunun 
farkına varılmıyacaktır.. Bunun mjaddi imkânı 
var mıdır? 

Eğer böyle birşey olsaydı bir tanesi görülmez, 
beş tanesi tanınmaz yüz tanesi çok kurnaz ha
reket ederek kendilerini sakladıklarını farzet-
sek bile üç bin kişinin küçük bir kazada herkesin 
birbirinin hususiyetlerine kadar tanıdığı dar 
bir muhitte bu muazzam sahtekârlığın tek bir 
şikâyeti mucip olmadan yapılmasına maddeten 
imkân olup olmadığını yüksek takdirlerinize 
arzederim. 

9 saat devam eden seçim müddeti içinde bu 
43 sandığın hiçbirisinde ne Demokrat Parti 
mensupları tarafından ne de vazifeli bitaraf me
murlar tarafından tek bir şikâyet vâki olmamış 
bir tek vatandaşın dahi başkasma ait seçim kar-
tmı kullandığı görülmemiştir. Ve . tek bir san
dıkta dahi bu mealde bir zabıt tutulmamıştır, 
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Bu sandıklardan gelen zabıtlarda müttefikan, 
şikâyet olmadığı zikredilmiştir. Sandık kurulla
rından, şikayetsiz olarak tanzim edilen zabıtlar, 
iloeye gelmiş oradan da hiç kimse tarafından 
bir şikâyet vâki olmamış ilçe seçim kurulunca 
usulüne tevfikan yapılan zabıtlar gene şikâyet 
yoktur kaydiyle tanzim edilerek il seçim kuru
luna gönderilmiş, il seçim kuruluna da hiçbir 
şikâyet vâki olmamış, yapılan takip neticesinde 
kazanan milletvekilleri tesbit edilmiş, mazbata
ları tanzim edilmiş (ve itiraz olmamıştır) meşru
hatı yazılarak il seçim kurulu başkan ve üyeleri 
tarafından ittifakla imzalanmış bu imzalardan 
üçü Demokrat Parti temsilcilerine aittir. Ve her 
üçü de Demokrat Partinin il idare kurulu üyesi 
olan bu zevat mensup oldukları partinin en ileri 
gelen münevver elemanlarıdır. Fakat bilâhara 
aradan haftalar hattâ aylar geçtikten sonra ma
sa başında bir takım şikâyetler tertiplenerek 
milletvekilliği durumumuzu sekiz aydan beri 
muallel bir halde devam ettiren bir hal ihdas 
edilmiştir. 

Yukardanberi arzettiğim şekildeki dosya tu
tanakları İnceleme Komisyonunun 6 numaralı 
Su Komisyonunda incelenmiş ve şikâyetler va
rit görülmiyerek ekseriyetle karara bağlanarak 
komisyon heyeti umumiyesinde görüşülmüş ve 
23 Kasım tarihinde verilen kararla Su Komis
yonun kararı ekseriyetle tasvip edilmiştir. Şim
di öğreniyoruz ki 23 Aralık tarihini taşıyan yeni 
bir evrak gönderilmiş bu yeni evrakta Çalışma 
Bakanlığı Seyhan Şubesi Hatay Ajanı tarafın
dan verilen malûmata nazaran Samandağı ilçesin
de Mayış başından Haziran başına kadar 5000 e 
yakın amelenin Adana'da çalıştıkları ve seçim 
için bunlardan '800 kişinin döndüğü, diğerlerinin 
dönmediği zikredilmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, bunun hakkında da birkaç 
kelime söylememe müsaadenizi rica edeceğim. 

Evvelâ Tutanakları İnceleme Komisyonunun 
kararından bir ay sonra gelen böyle bir yazının 
hukuki değeri üzerinde durmayacağım. Bu yazı 
neticesi itibariyle, şunu ifade etmektedir: 14 Ma
yıs günlerinde Samandağı İlçesinden beş bine ya
kın amele çapa işlerinde çalışmak üzere Adana'-
ya gitmişlerdir. Bunlardan sekiz yüz kadarı 
seçimlere iştirak etmek üzere köylerine dönmüş
lerdir. Diğerleri dönmemişlerdir ve bu ameleleri 
götüren elcilerin isimleri bir liste halinde göste
rilmektedir. 

Arkadaşlarım; biraz evvel arzetmiştim. Biz 
de iddia ediyoruz ki, evet bu ilçeden seçime takad
düm eden günlerde beş bine yakın amele çapa 
için gitmiştir. Fakat yine biraz evvel arzettiğim 
gibi bunların % 75 - 80 i 22 yaşından aşağı va
tandaşlardır. Seçmen yetkisini haiz ancak 1000 -
1200 kişi bulanmakta idi. Bunlardan da mühim 
bir kısmı Hatay ajansının da itirafiyle anlaşıldığı 
gibi, seçim günü köylerine dönmüştür. 

Esasen Hatay ajansının resmî vazifesi işçi ile 
iş verenler arasındaki mukaveleleri tetkik etmek, 
İş Kanunu hükümlerinin tatbikini temin etmek
tir. Belki giden ameleniA miktarını bilebilir fa
kat /bunların ne zaman döndüklerini asla takip 
edemez, bilemez. Böyle bir kayıt tutmakla vazi
feli değildir ve böyle bir kayıt da yoktur. 

Sonra bu yazıya bağlı listede yazılı elcilere 
gelince;- bunlar arasında (Biz amelelerimizle bir
likte seçim günü köyümüze geldik, seçime katıl
dık, bunun hilâfmdaki iddialar tamamen asılsız
dır) diye noter huzurunda ifadelerini tesbit et
tirerek yollamış olan elcilerden de birçoğunun 
isimleri mevcuttur. Şikâyeti bu yeni yazıya bağ
ladığı dilekçesinde bu sefer Samandağı İlçesinde 
bulunmadığı halde oyları başkaları tarafından 
kullanılan kimselerin adedi beş bin hattâ on bin 
olarak iddia edilmektedir. 

Aziz arkadaşlarım; maalesef bütün ilçede 9 
bin küsur seçmen oy kullanmıştır. 

Daha garibi var arkadaşlar şikâyetçinin di
lekçesinde oy sahtekârlığı yapıldığı iddia edilen 
köylerin isimleri zikredilmiştir. Üç bin, beş bin 
hattâ on bin oy sahtekârlığı yapıldığı ileri sürü
len DU köylerin mecmu seçmen adedi 2500 zü 
bulmamaktadır ve ancak 2000 kişi oya iştirak 
ettiği müşahede olunmaktadır. Ne kadar hazin 
tezatlı iddialar muvacehesinde olduğumuzu te
barüz ettirmek için arzediyorum. 

Arkadaşlarım; bu seçimin tamamen dürüst 
bir şekilde yapıldığı muhakkaktır. Milletvekili 
seçmeni takip eden muhtar, belediye genel mec
lisi, seçimlerini de yine büyük çoğunluğu C. H. 
P. kazanmıştır. 

Tutanakları İnceleme Komisyonunda bu me
sele görüşülürken sayın komisyon başkanının C. 
H. P. adayları D. P. adayları arasındaki oy farkı 
120 - 1,80 arasındadır, buyurmuşlardı. Bunun 
üzerine kendilerine bunun yanlış olduğunu ka
zanan milletvekillerinin aldıkları oy miktarı 
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Mazbatalarda da yazılı ise de kazanamıy anların 
aldıkları oy dosyada mevcut değildi. Ben elim
deki notlardan malûmat verdim. Ve aradaki far
kın beş bine yakın olduğunu söyledim. Bana 
karşı haklı olarak benim sözlerimin bir resmi
yet ifade edemiyeceğini beyan ettiler. Ertesi 
günü Yüksek Meclise arzedilmek üzere bunun 
il seçim kurulundan sorulması kendisinden ri
ca edildi. Kabul, etmediler. Biz mahallen il se
çim kuruluna müracaat ettik. Maalesef bize 
menfi cevap verildi. Bunun üzerine Adliye Ba
kanlığına dilekçe ile müracaat edip D. P. aday
larının aldıkları oy ufıiktarını bildirir bir vesi
ka temin ederek Tutanakları İnceleme Komis
yonu Başkanlığına takdim ettik. Bu vesika ha
len dosyadadır. Ve burada açık bir şekilde gö
rülmektedir ki C. H. P. den en çok oy alanlar, 
D. P. den en çok oy alan arasındaki fark C. H. 
P. lehine 4875, en az alanlar arasındaki fark da 
3173 tür. 

Bizden en az oy alanla Demokrat Partiden 
en az oy alan arasında iki bin küsur fark var
dır. Yalnız Hasan Reşit Beyle aralarında 200 
fark vardır. Diğer beş arkadaşta oy farkı beş 
binin üstündedir. 

Aziz arkadaşlarım, kazanamıyan bir aday 
imzasiyle yapılan bu mesnetsiz ve kanunsuz id
dia ve şikâyetler hakkındaki maruzatım bun
dan ibarettir. Takdir Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkın
da takrir vardır okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir, yeterliğin oya konulması

nı ara ve teklif ederim. ' 
Zonguldak Milletvekili 

Avni Yurdabayrak 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Başka bir takrir var onu da okutuyorum. 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Hatay seçim mazbatasının yerinde tetkik 

ve tahkiki için komisyona iadesini teklif ede
rim. 

Tokad Milletvekili 
Ajamet Gfürkan 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz, yeniden 
tetkikat- yapılmak: üzere komisyona iadesini is
tiyorlar. (Soldan, yerinde tetkikat ve tahkikat 
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sesleri) 

Bendeniz t elbisen söylüyorum, takrir rapo
run komisyona iadesini istiyor, bendeniz de bu 
şekilde arzettim. Fakat takrir yerinde tahkikat 
ve tetkikat yapılmasını ihtiva etmektedir. 

Şimdi bu şekilde reyinize arzediyorum. öner
geyi kabul edenler.. (Anlaşılmadı sesleri) 

Anlaşılmadı diyen arkadaşlar vardır. İyice 
anlaşılması için önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önerge vazıhtır. Yerinde tetki
kat ve tahkikat yapılmak kaydiyle komisyona 
iadesini zikrediyor. Tahkikat ve tetkikat yapıl
ması kaydiyle önergeyi oyunuza arzediyorum. 
önergeyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Önerge kabul edilmiştir. Yerinde tetkikat ve 
tahkikat yapılmak üzere rapor komisyona iade 
edilmiştir. 

5. — Hatay Milletvekilliğine seçilen Abdul
lah Çilli'nin, seçim tutanağı hakkında Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanak
ları İnceleme Komisyonu raporu (3/25) fi] 

BAŞKAN — Gündemin beşinci maddesinde 
yazılı Hatay Milletvekillerinden Abdullah Çil
li arkadaşımıza ait maddeyi biraz evvel verdi
ğiniz karar dairesinde mahallinde tetkikat ve 
tahkikat yapılacağından, geçmek ieabediyor, 
birlikte tevhit ve tahkik edilecektir. 

Gündemin altıncı maddesine geçiyoruz. 

H. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi 1950 yılı 
Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları hesabı hak
kında Meclis hesaplarını inceleme Komisyonu 

raporu (5/27) [2] 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 
Efendim, gündem de açık oya müracaat mec

buriyetini hâsıl eden işler vardır. Şimdi birçok 
arkadaşlarımızın ayrıldıkları görülüyor, Hatay 
meselesinin müzakeresinden sonra gittiler. 

Başkanlık ekseriyetin olmadığına kanidir. 
Bu itibarla müzakereye devam etmek imkânsız
lığı karşısındayız. Önümüzdeki Çarşamba günü 
saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son veri
yorum. 

Kapanma saati : 19>32 

[1] 36 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 40 sayılı basmayazı tutanağın sonundadir. 
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5. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Salim Bur

çak'm et kombinaları işinde Hükümetim ne dü
şündüğüne ve bu husus için sij^ariş edilen mal
zemeye dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı Zühtü Hilmi Velibe şenin yazdı cevabı 
(6/131) 

13 . XI . 1950 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yapılmakta olan et kombinaları hakkında 
son günlerde matbuatta muhtelif yazılar yayın
lanmıştır. Memleket umumi efkârını pek ya
kından ilgilendiren bu mesele hakkında aşağı
daki sorulara ilgili Bakanın yazılı olarak cevap 
vermesini-saygiyle rica ederim. 

1. Halkımız arasında et kombinaları işin
den Hükümetin rücu edeceği yolunda bir kana
at belirmiştir. Böyle bir rücu bahis mevzuu 
mudur? 

2. Bir rücu bahis konusu değil ise bu işte 
Hükümetin görüşü nedir? 

3. 9 Kasım 1950 tarihli Yeni İstanbul Ga
zetesinde « Erzurum Et Kombinası için sipariş 
edilen soğuk hava depolarında kullanılacak 
malzemenin bir kısmı İzmir'e tahsis edilmiştir » 
yolunda bir haber çıkmıştır. Bunun aslı var-
mıdır? 

Erzurum Milletvekili 
Rıfkı Salim Burçak 

6.1.1951 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yapılmakta olan et kombinaları hakkında 
Erzurum Milletvekili Rıfkı Salim Burçak tara
fından Yüksek Başkanlığınıza verilen yazılı soru 
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j önergesindeki suallerin cevapları aşağıda afze-
| dilnıiştâr. 

Saygılarımla takdim olunur. 
I Ekonomi ve Tiöaret Bakanı 

Zühtü Hilmi Velibeşe 
1. Et kombinaları işinden rücu edilmiş de

ğildir. 
2. Menges plânına nazaran 3 yılda kurula

cak olan 9 kombina, 2 soğuk hava deposu ve 2 
I buz fabrikası yerine yalnız iki kombina (Erzu-
I mm, Konya) ile İstanbul (Haydarpaşa ve Be

şiktaş). Ankara, Kayseri, Trabzon ve Zongul
dak'ta soğuk hava tesisleri yaptırılması Hükü
metçe kararlaştırılmıştır. 

I Bu yeni programda, Erzurum kombinasının 
günlük sığır kesim kapasitesinin 320 baştan 400 
başa çıkarılması ve ayrıca günde 2 400 baş ko
yun ve Konya kombinasında ise günde 100 baş 
sığırla 8 600 baş koyun kesilmesi' derpiş edil
miştir. Kombinalarda gerek soğutulmuş ve don
durulmuş etlerin ve gerek çeşitli gıda madde
lerinin muhafazasına elverişli frigorifik depo
lar, buz fabrikaları, buz depoları ile barsak iş
leme, deri tuzlama, kan kurutma kısımları ve 
yenen ve yenmiyen tâli maddelerin ihzarına 
mahsus tesisler bulunacaktır. 

3. Erzurum kombinası için sipariş edilen 
ve soğuk hava depolarında kullanılacak olan 
malzemenin bir kısmının izmir'e tahsis edildiği 
hakkında (Yeni İstanbul) Gazetesinin 9 Kasım 
1950 tarihli nüshasında çıkan haberin aslı yok
tur. Eski programın tadili neticesinde kurul
ması kararlaştırılmış olan soğuk hava depoları-

I nııı yerleri yukardaki maddede açıklanmıştır, 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Grenel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinde değişiklik ya

pılması hakkındaki Kanuna ikinci defa verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler • 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhattin Benli" 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman* Talât îltekin 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Patin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlü 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğkı 

AYDIN 
Namık Gedik 

Uj re sayısı 
Oy verenler . 

Kabul, edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Aşık Milletvekillikleri 

487 
278 
277 

0 
1 

192 
17 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
îhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Ömer Mart 

ÇORUH 
Mesud Güney 

Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural • 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kemal Aktuğ 
Nâzmı önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu. 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak i 
Rıfkı Salim Burçak 

Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltann 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
îhsan Altınel 
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Faruk Nafiz Çamhb«l 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Tür^ftÖİ 
Sani Yaver' 

tZMÎB 
Halide edib Adıvar 
Avni Rahman 
Behzat Bflgfci 
Vasfi MettteH^ 
Halü özyötfik 
Ekrtm HayrrÜsMhdâğ 

KART 
Fevzi lMd& 
Lâtif ^KuMı ' 
Sırrı Atala>-
AbbtiavÇetftı 
VeyPBS^jîir 

. Esat OkfcftV' 
Tezer Taskıran 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Galip Deniz 
Fahri Kegecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzafîer Âli Mühto 
Rifat Taşkın" 
HayrrToşunoglu 
Hamctî Türe 

KAYSERİ 
FıkrT Anaydın 
lamaÛ Berkok 
Emin Dâvft&glu 
Ktmir-Günde*/ 
Ali Rıza Ki l ı^ İ t r ' 
îbrahtm"Kiraz6|îtır 

Mehmet özdfemfr 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgubîu" 

KIRKLARELİ 
Faik Üstttn; 

KIRŞEHİR 
Osriı»nvB8lük6aÇi 

KÖÜAEM 
EkmtFAlican^ 

Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yflmâz 

KONYA 
Rifat Alalb'ay 
Kemal Ataman 
Sıtkı ^ m ' B u r ç a k 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
AK Rıza Ercan 
Tarık" Kozbek 
Muammer Oîraz 

KÜTAHYA 
Necdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet (Kavuncu 
Remzi Koçajs 
Süleyman Sururi Nasuh-
oğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet" Fırat 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANÎŞA 
Samet i|.ğaoğlu, 
Refik Şevket ince 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Muhlis Tjimay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürfâhnıan Bâyar 
Mehmet Kamil Boran 
Rıfca'Erten1 

AbdülkâflîrKalav 
Kemal Türköglu 

MtTÖLA 
YavuTBaŞer 

Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hâmcti Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip BÜge 
Süreyya Dellalogİu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Akso'y 
Naşit Fırat 
Yusuf Zıya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloglu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 
Zekf Rıza Spbreî 

SÂMStTN 
Naci Berkmân 
Tevfik1 İleri 
Firuz Kesini* 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlü 
Hadi Üzer 

SÖRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik "Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Cevdet Kerîm Încedayı 
Nuri Sertoğhı 
AH ŞÎÎİru İŞİvli 
Muhit Tümerkan 

SÎVÂS 
Nâzım Agacîkoğlu 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 

Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Yusuf Ziya Tnnta* 

TÖKAÖ 
Fevzi Çu^u^,. 
Ahmet Ğürkan 
Hamdj Koy^türk 
Halûk' .Ökereıı 
Muzaffer Önai 
Mustafa Özdemjr, 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Aİtuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoglu _ 
Tevfik Kbraf 

. . . < 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğhı 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydm 

TOPA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl önçej 
Reşit Kema\ Timuroğlu 

TAN 
İzzet Akın , 
Niyazi Xha,4 Alcıh 
Fa^Jrba^ 
Hasan Ü£QZ, , 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer ala-
kant 

.... .t, * f.:. t 

'Ali Rıza ıncealemdar-
oğhı , 
Cemal "Kıpçak 
Rifat Sivijo'gTu 
Avni YurdâSayrak 
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[Çekinserler] 

UEFA 
Feridun Ergin 

[Oya katılmıy anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Avni Tan 

AMASYA 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Eteni Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin İnan (t.) 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat îyriboz (Bakan) 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin (t..) 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasarı Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Kemal Zeytinoğlu (Ba-j 
kan) 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Samih tnal 

Galip Kınoğlu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü (1.) 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekçioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Bel ger 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demircili 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Mehmet Aldanır 

Cihad Baban 
Muhittin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
(Bakan) 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil (1.) 
Fikret Filiz (1.) 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan (1) 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu (1.) 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
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İhsan Şerif özgen (I. 
0.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (î.) 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakçıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (1.) 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdaioğlu 

Aydın 3 
Bilecik 1 
Balıkesir 1 
Bursa 1 

(t.) 1 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal (I.) 
Nadir Nadi 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete | 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail Işın 
Muhittin özkefeli 

SEYHAN 
Zeki Akçalı | 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 | 
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Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu (1) 
Cezmi Türk 

8İNOB 
Server Somrancuoğlu 

SİVAS 
Halil İmre 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 

İstanbul 2 
İzmir 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

Zihni Betil 
TRABZON 

Cemal "Becit Eyüboğlu 
TUNCELİ 

Hasan Remzi Kulu 
URFA 

Neddet Açanal (1.) 
Ömer Cevheri 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Avni Doğan 
Yuwglltrslıoğlu (1.) 
Fuat Htnpftoğlu 
Hâşim Tatbofc* (1.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıkgöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 

Sivas 
Zonguldak 

1 
1 

17 
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S. Sayısı: 35 
Hatay Milletvekillerinin seçim tutanaktı Hafckiıida TUtatiâklkrı 

İncelenle Komisyonu raporu (S/21) 

Tutanakları inceleme Komisyonu raporu 

f % Jf M 

§mm.s/âî 
İMi- No. ZÖ 

Y M e İ 

Hatay MiüeWekilleri seçenine dair olup Ko-
nİJİyonu'müşBa tevdi edilen ^Hazırlama Komisyo-
riiHTO fî$btu ve mejifbutu dosya incelendi : 

iddia ye" j%âyetlerin mahiyeti : 
1. Altınözü. îlçesine„'bağlı 17 sandık Jmru-

lü h'aşkâıynın 8 , V . 1950 tarihinde salâhiyet-
siz olaralt de|j^tiri^neşi; 

2. SanıİliLdağ ilçesinde 3000 i mütecaviz 
iSe^enM sê j&ae katüntadıkları h'alde yerlerine 
toâfkaliçj t&rafındftttoy kullandintoıış olduğn; 

3. ŞliajEâidâi, Alevışık köylülerinin ..Şey-
tdSÖft KÖyJnde de oy vermek suretiyle (müker
rer oy kulîtfndî^ari; 

4. Sâ Aandâğ'i ilçesinin Mutayıran Köyün-
defe sandık Üyelerinin uzaklaştırılarak seçimin 
tbafkan ve C. H. P. li üye tarafından idare edil-
& & > . . • • . • . ; • - • • 

5. Samânlââğ'ı ilçesinde 30 numaralı sandık 
ferlin D. P. m%ahMine tutanak yerinmediği ye 
Ira todık krirulû haşjkanının zaptı tahrif ettiği 
ve; torftfa ağiının liîühtİTSüz olarak ilce seçim ku-
ruIu£a\£e*Öim edifcjiği;, 

, 6 . $IidırSej\ Bucağı J^dürünün Ĉ  H. î \ 
lehine İtSylüyu tazyik ettiği hususlarından iba
rettir. 

Kiotofeyönumuzca bu noktalar üzerinde yapı
lan tfetki£at ye gelişmeler sonunda : 

1. Altınözü ilçesindeki sandık kurulları 
(başkanlarının, seçimi idare edecek ehliyet ye va
sıfta. olmadıkları vâki müracaat üzerine ilce se
çim feurulli karariyle yerlerine usulen kur'a çek-
ım'ek suretiyle haşkaları alınmış ve bu karara 
yajpılâıi itiraz il seçim kurulunca tetkik edilerek 
varit gorüMeımiş ve ilce seçim kurulu kararı-
n ^ iteni v ve fka,nuna uygun olduğu 11 . V . 
İŞSOJtanb v$ 26 sayil\ ^ârşrla Jtas^i^ edilmiş
tir. Böylece hu muamelede bir usulsüzlük ve se
çim neticesiyle ilgili bir hal görülmemiştir. 

27 . XII . 1950 

upânliğa 

Esasen dfosja muhteviyatında da yeniden 
alman fen sandık başkanları hakkında,her han-
gi hir şikâyet vukulbulduğuna dair bir kayda da 
teSadüf edilmemiştir. 

2. Samandağ ilçesinde 3000 i mütecaviz 
seçmenin oya katılimadıkları haJ4e "başkaları ta
rafından oyların kullanıldığı iddiasına gelince,: 
Yüksek Meclis Başkanlığının 31 . V,. 19>50 tarih 
ve 55 sayılı Hatay Demokrat Parti Başkanlıguı-
dâri gönderilen tezkereye ekli listelerde iddia 
edilen 3000 kişiye mukaibil 860 kişinin isimleri 
glysterilMştir. 

iddianın mahiyeti : 
Bu muhitte iş yerlerinde çalıştırılan işçile

re nezaret eden.ve elçi namı verilen işçi. hasla
rına atıf suretiyle yapılmıştır. Şöyle ki : Her Üs
tenin altı aynen (yukarda adları yazıcı işçiler 
Adana'nm veya Ceyhan'ın ... . • . . köyünde 
çabştoSakta olduklarından hiçjbir suretle seçim 
için ibir . yere ayrılmadılar) „ derkenarını ihtiva 
etmektedir. Bu ..listelerde adları geçen kimsele
rin elçiler tarafından tanzim edildiği Ĵ ddia olu
nan liste njuhtevi^atından halberdar ojup olma-
^ıklarma dair hıçlbir kayıt mevcut değildir. Ve 
hu Ustejer asıl olmayıp surettir. 

Bu listelerde 38 el^i a i yardır. Ve her elç> 
nin ileri s^rduğ^ esami, listesindeki miktarlar 
müt^havvildir, Yekûnu 860 fişidir. 

Bu elcilerden yani jjiu listelerde isimleri bu
luna;!. amele başlarından 21 i noter senediyle 
kendilerine atfedilen bu heyanatın hakikatla il
gisi olmadığını ve kimseye höyle bir imza ver
mediklerini ve işçileriyle birlikte seçime katıl
dıklarını bildirmişler ve noter huzurunda,tes-
Ibit ettirdikleri hu ifadelerini ^ildirir resmî ve
saik Komisyonumuza tevdi edilmiş olmakla dos
yamıza konulmuştur. 

Seyfiyet mezkûr elçiler tarafından ayrıca 
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'telgrafla Büyük Millet Meclisi Başkanlığına da 
bildirilmiştir. 

Bu" şekilde 'beyanatta bulunan ve noter hu
zuru ile ifadelerini tesbit ettiren 21 elçiye atıf 
ve isnat edilen listelerdeki amele yekûnu 491 ki
şidir. Bunun haricinde elçi hanesi isimsiz 
veya meçhul diye kayıt ve tasrih edilen altı liste 
vardır. Bu listelerde de doksan sekiz amele ismi 
bulunmaktadır. 

Bu suretle seçime iştirak etmediği ileri sürü
len 3000 seçmenden 860 kişi Elcilerin beyanına 
atfen iddia edilmiş ve bu 860 kişinin de yukar
da arzedildiği şekilde 579 nun mürettep olduğu 
noter huzurundaki vâki ikrarlarla sabit olmuş
tur. Bu hal iddianın heyeti umumiyesini temel
siz olduğunu gösterdiğinden Komisyonumuzca 
varit görülmemiştir. 

Kaldı ki, sandık kurullarının sureti teşekkülü 
ve sandık kurulu tutanaklarına gerek parti mü
şahitleri ve gerekse sandık kurulu heyetlerine 
dâhil üyeler tarafından hiçbir itiraz vâki olma
yışı hâdisenin hukuki ve kanuni bir değer taşı
madığını göstermektedir. 

3. Samandağ İlcesine bağlı Alevışık köylü
lerinin Zeytinli Köyünde mükerrer oy kullan
maları hakkında da hiçbir itirazın sandık kurulu 
zabıtlarında yer aldığına ve ilce seçim kuruluna 
itiraz vâki olduğuna dair dosyada bir kayıt mev
cut olmadığı gibi şikâyetnamede de mücerret bir 
iddia olarak ileri sürüldüğü görülmüştür. 

4. Samandağ İlçesinin Mutayıran Köyünde
ki seçimin Sandık Kurulu Başkanı ile C. H. P. li 
üye tarafından idare edildiği iddiası da mücerret 
olarak ileri sürülmüştür. Sandık Kurulu tutanak
larına her hangi bir itirazın vâki olduğuna dair 
bir işaret mevcut değildir. 

5. Samandağ İlcesine 30 numaralı Sandık 
Kurulu müşahitlerine tutanak verilmemesi ve 
torbanın mühürsüz olarak ilce seçim kuruluna 
tevdi edilmesi keyfiyeti ilce seçim kuruluna vâ
ki itirazla intikal etmiş ve mezkûr kurulca key
fiyet tetkik edilerek torba mühürsüz olmakla be
raber yapılan muamelede her hangi bir suiniyet 
mevcut olmadığına 15 . V . 1950 günü karar ve
rilmiştir. îş bu karar dosyada mahfuzdur. 

6. Hıdırbey Bucak Müdürünün C. H. P. 
lehine baskı yaptığı iddiası seçim neticesiyle 
ilgili olmayıp şayet vâki ise Seçim Kanunu hü
kümlerine tevfikan takibata tâbi bir suç olarak 
mütalâa edilmiştir. 

Yukarda serdedilen itirazlar üzerine Yüksek 
Seçim Kurulunca oy birliğiyle verilmiş olan ka
rarda : 

Bugün Yüksek Seçim Kurulu Yargıtaydaki 
hususi dairesinde yukarda isimleri yazılı zevat
tan müteşekkil olarak toplandı . 

Hatay Demokrat Parti İl İdare Kurulu tara
fından 17 . V . 1950 tarihle mahallî î l Seçim 
Kuruluna verilip, Kurulumuza gönderilen şikâ
yet ve itiraz dilekçesinde^ 1! - Altın Özı Sandık 
Kurulları Başkanlarmın değiştirildiği ve bu 
muamelenin kanuna muhalif olarak İl Seçim 
Kurulunca tasdik elildiği, 2 - Samandaki İlçesi
nin Zeytinli ve Alevışık köylerindeki seçmenle
rin bu iki köy sandıklarına ayrı rey attık
ları, 3 - Aynı İlçenin Meydan, Mutayıran, Çilli 
ve sair köyleriyle merkez ilce ve mahallelerinde 
3 000 i mütecaviz şahsın Adana'ya çalışmak 
için gittikleri halde bunların kartları başkaları 
tarafından kullanıldığı, 4 - Yine aynı, ilce dahi
lindeki 30 numaralı sandık seçiminin bizzat 
Cumhuriyet Halk Partisi mümessili tarafından 
idare edildiği ve tutanak suretlerinin Demokrat 
Parti mümessiline verilmediği, 5 - Hıdırbey Na
hiyesi Müdürü muhtarları celbederek seçimin 
Halk Partisi lehine neticelenmesi için şiddet 
gösterdiği beyaniyle Halk Partisi lehine oy farkı 
husule getirecek olan bu hallerden dolayı seçi
min feshi ve mezkûr parti adaylarına verilen 
mazbataların iptali istenilmekle dosyada mev
cut olan belgeler birer birer okunup incelendik
ten ve itiraznamenin 17 . V . 1950 tarihini ihti
va etmesi sebebiyle itirazın müddeti içinde ol
duğu anlaşıldıktan sonra gereği müzakere edildi: 

Yukarda hulâsası yazılı şikâyetnamede bahis 
konusu edilen hususlardan Altınözü Sandık ku
rullarının teşekkülüne taallûk eden itiraz ilce 
ve il seçim kurullarınca incelenerek varit görül
memiş ve esasen ilce seçim kurulunun bu hu
sustaki kararı 5545 sayılı Kanunun 69 ncu mad
desinin 3 ncü fıkrası gereğince kesinleşmiş ma
hiyette bulunmuş olmasına binaen kurulumu
zun bu noktaya müteallik bulunan itiraz ve şi
kâyeti incelemek yetkisi haricinde olduğu gibi 
mezkûr şikâyetnamenin 2, 3, 4 ncü bentlerinde 
yazılı olan ve seçim muamelelerinin yolsuzlu
ğuna dair bulunan itiraz ve şikâyetlerin müd
deti içinde derece derece üst kurullara yapılma
dığı, mevcut dosya içindeki evrakın tetkikm-
dan anlaşılacağı cihetle zikredilen Milletvekilleri 

(S. Sayısı: 35 ) 
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Seçimi Kanumyıun 124 ncü maddesinin1 3 nu
maralı fıkrası gereğince bu cihetlere ait itiraz
lar hakkında da Kurulumuzca tetkikat ve tah* 
kikat icrasına kanunen imkân bulunmamasına 
ve sözü geçen şikâyet dilekçesinin 5 nci bendi 
muhteviyatını teşkil eden ve Hıdırbey Bucak 
müdürünün muhtarları celbederek seçimin 
Cumhuriyet Halk Partisi lehine neticelenmesi 
için telkinatta bulunduğu ve şiddet gösterdiği 
hakkındaki şikâyete gelince : Suç mevzuu olan 
bu mesele için mahallî adalet makamlarına mü
racaat icabedeceğinden kurulumuzca bu bapta 
bir muamele ifa edilemiyeceğine ve keyfiyetin 
muteriz ve müştekiye bildirilmesine 21'. V . 1950 
tarihinde oy birliğiyle karar verildi) denmek
tedir. 

Şu hale göre bu şikâyetler Yüksek Seçim 
Kurulunca da varit görülmemiştir. 

Netice : Hatay İlinde yapılan milletvekille
ri seçiminde C. H. P. den en çok oy alan 54 489 
ve D. P. den en çok oy alan 49 614 ve C. H. P. 
den en az oy alan 51 844 ve D. P. den en az oy 
alan 48 670 olduğuna göre en çok oy alanlar 
arasındaki fark C. H. P. lehine 4 875 en az oy 
alanlar arasındaki fark C. H. P. lehine 3 173 tür. 

Yukarda altı maddede arz ve izah edilen hu
kuki ve kanuni mesnetlerden mahrum olduğu 
belirtilen iddiaların seçim neticesine müessir 
olmadığı anlaşılmaktadır. Milletvekilliğine se
çilenlerin hiçbirisinin vasıflarına itiraz yok
tur. Yalnız Abdullah Çilli'nin okur yazar olma
dığı iddia edilmişse de komisyonumuzca yapı
lan tetkikat sonunda okur yazar olduğu tesbit 
edilmiştir. 

Böylece Hatay Milletvekilliklerine seçilen 
zevatın tutanaklarının tasdikma ve berayi tas
vip Yüce Meclise sunulmasına çoğunlukla karar 
verildi. 
Tutanakları în. K. Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

Afyon Karahisar Erzincan 
«Muhalif» (*) C. Gönenç 

K. özçoban 
Afyon Karahisar Bolu 

Muhalif (*) Muhalifim 
A. Güler V. Yöntem 

Burdur Bursa 
Muhalif (*) Çekinser 

M. özbey N. Yılmaz 

Gümüşane 
Muhalifim 

H. Tokdemir 
Kars Kırşehir 

E. Oktay H. 8. Erkut 

Ordu Ordu 
Z. M. Sezer H. Şarlan 

Trabzon Trabzon 
T. Koral H. Orhon 

İstanbul 
Çekinser 

E. Adakan 
Kütahya 

Muhalifim (?) 
B.Koçak 

Sivas 
Muhalifim (•) 

't. Duygun 
Van 

K. faalp 

Muhalefet şerhi (*) 
Hatay seçimlerindeki kanunsuzlukları ve 

noksanlıkları başlıca iki esasta toplamak müm
kündür. 

1. D. P. müşahitlerini sandık başların
dan uzaklaştırmak ve mümasili gibi münferit 
vakıa ve hâdiseler, 

2. Altunözü İlçesinde 8 . V . 1950 günü 
17 sandık başkanının okur yazar olmadıkları 
bahanesiyle elde kanaatbahş bir delil bulun
maksızın değiştirilmesi ve Samandağı İlçesin
de beş bin kadar vatandaş çalışmak üzere 
Adana ve havalisine gitmelerine rağmen 
mevcutmuş gibi reylerini kullanmış göstermek 
ve rey attırmak suretiyle asıl seçim neticesine 
müessir umumi mahiyetteki iki vakıa. 

Her İM partinin seçimlerde aldığı rey 
miktarına nazaran C. H. Partisinin en fazla 
rey alan adayı ile D. P. nin en fazla Tey alanı 
arasında 4875 oy farkı olup en az oy alan C. 
H. P. adayı ile bu fark 2230 etmektedir. 

Oya iştirak etmedikleri halde iştirak et
miş gösterilen seçmen adedi de 5000 kadar ol
duğuna ve bu aded kati ve sahih bir şekilde 
Çalışma Bakanlığı Seyhan Şubesi Hatay Ajan
lığının 18 . X n . 1950 gün 347 sayılı yazıları 
ve buna ilişik cetveldeki seçmenlerin isim ve 
adresleri mündericatı ile sabit olmaktadır. 

Bu durum karşısında şikâyet konuların
dan Samandağı ve Altunözü hâdiselerinin ma
hallinde bir heyet tarafından tetkikinin za
ruri olduğu kanaatindeyiz. 

Afyon K. Burdur Kütahya 
K. özçoban M. özbey R. Koçak 

Afyon K. Sivas 
A. Gürler t. Dizdar 

(S. Sayısı: 35 ) 
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S. Sayısı: 36 
Hatay Milletvekilliğine seçilen Abdullah Cilli'nin seçim tutanağı hak
kında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanakları 

İnceleme Komisyonu raporu (3 /25) 

Yüksek Seçim Kurulu 29 . V . 1950 
Başkanlığı 

Esas No. 266, 864/755 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Makamına 

Hatay Milletvekilliğine seçilen Abdullah Çillin'in tutanağına Hatay Demokrat Parti Başkan
lığı ile Abdülkerim Çiriçin ve sekiz arkadaşı tarafından 17 . V . 1950 günlü dilekçeler ile vâki itiraz 
üzerine kurulumuzca yapılan inceleme sonunda düzenlenen 25 . V . 1950 gün ve 266 sayılı raporla 
taallûk ettiği evrakın dizi pusla,sı mucibince (11) parçadan ibaret olarak Yüksek Makamınıza su
nulduğu saygı ile arz olunur. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkam 
. , • • « > ' ~- ; • ' : • ' " ' ;' - " ' i - ' ' . - . - ' ı , M. Akyürek 

T.C. 
Milletvekilleri 

Yüksek Seçim Kurulu 
Esas No. 266 

K. 248 
R. 3 

Hatay Milletvekili Abdullah Cilli'nin seçilme yeterliğine dair rapor 

Hatay demokrat Parti Başkanı Mithat Kuseyri tarafından 17 . V . 1950 tarihli ve Abdülkerim 
Cincin ve sekiz arkadaşı taraflarından verilen 17 . V . 1950 tarihli dilekçeler ile kurulumuza mü

racaat edilerek Hatay ilinden Cumhuriyet Halk Partisi adına Milletvekili seçilen Abdullah Cilli'
nin Türkçe okur yazar olmadığı ve bu itirazın 1946 seçimlerini mütaakip Büyük Millet Meclisi
ne yapıldığı halde nazara, alınmadığı bildirilerek tutanağa itiraz edilmiştir. 1946 seçimlerini mü
taakip yapıldığı bildirilen itirazlar üzerine Tutanakları İnceleme Komisyonunca bir karar itti
haz edilip edilmediği anlaşılmak üzere buna dai? olan tutanak örneğinin celbine karar verilmiş 
ve gelen Genel Kâtipliğin 24 . V . 1950 gün ve 7/39 sayılı yazısında geçen dönemde yapılan iti
razda aynen (Milletvekilliklerine seçilenlerden General Eyüp Durukan hariç, Rasim Yurtman, Sup
hi Bedir Pekaz, diğerleri hiç Türkçe okuyup yazmayı bilmezler. Bilhassa ana dili arapça olan Ab
dullah Çilli Türkçeye tamamiyle bigânedir) diye yazılı olduğu bildirilmiş ve Kamutayın 26.VIII. 
1946 tarihli Birleşiminde kabul edilmiş olan Tutanakları inceleme Komisyonunun raporunda, 
28 . VIII . 1946 tarihli sair seçim yolsuzluklarına taallûk eden itirazların tetkik ve halledilerek 
yeterliğe ait olan itirazlar hakkında hiçbir şey denilmediği, sureti umumiyede (mesnetsiz olan 
itirazların reddine) karar verildiği ve ekalliyet reyinde de bu noktayı tenvir edecek bir kayda te
sadüf edilmediği görülmüştür. Ayni zamanda sekizinci dönem Milletvekillerinden olan Abdullah 
Cilli'nin Türkçe okur yazar olup olmadığının takdiri Yüksek Meclise ait olduğundan işin sair su
retle incelenmesini muvafık görmiyen kurulumuz ekseriyeti, 5545 sayılı Kanunun 123 ncü madde-
sinin 5 nci bendi gereğince bu yolda rapor tanzimine 25 . V . 1950 tarihinde salt çoklukla karar 
vermiştir. 

Başkan Başkan V. Üye Üye Üye 
M. Akyürek (M. *) C. özal B. Roker A. Güngören C. Yorulmaz (M, *) 
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Üye 

/ . Senil 
Üye 

î. Hadımlıoğlu (M. *) 

Muhalefet şerhi: 
(M. *) 1946 yılında yapılan seçimlerde vukubulduğu iddia olunan yolsuzluklar arasında 

Abdullah Çilli'nin okur ve yazar olmadığı itirazı da ileri sürülmüş ise de gerek Tutanakları 
İnceleme Komisyonunca ve gerekse Büyük Millet Meclisince bu konu üzerinde sarih bir karar 
ittihaz olunmıyarak vâki iddialar sureti umumiyede ret ve adı geçenin tutanağı tasdik olun
muştur. 

Zikri geçen kararlar, adı geçenin okur yazar olduğunu zımnen kabul eden bir hukuki ma
hiyet arzetmekle beraber bu kararların hudut ve şümulünün sekizinci devre milletvekilliğine 
tallûk edeceği şüphesizdir. 

Ayni zat dokuzuncu devre Milletvekilliğine de seçildiğine ve ayni itiraz bu defa da tek
rarlanmış bulunduğuna göre Abdullah Çilli'nin okur- yazar olup olmadığının yeniden tetkik 
mevzuu yapılması lâzım gelir. 

5545 sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin 5 nci fıkrasında, milletvekilliğine seçildiğine 
dair tutanak verilen bir kimsenin seçilme yeterliğini haiz olmadığına dair itirazlar hakkında 
varılacak neticenin bir raporla Büyük Millet Meclisine arzedileceği yazılı bulunduğu cihetle 
Abdullah Çilli'nin okur yazar olup olmadığı incelenmeksizin hazırlanan raporun eksik tetki-
katla malûl olacağı tabiîdir. Bu sebeple rapora muhalifiz. 

Başkan Üye Üye *' " ' 
M. Akyürek C. Yorulmaz 1. Hadımlıoğlu '" •* ; , ' *' 

Tutanakları înceteme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutanakları İnceleme Komisyonu 

Esas No. 3/25 
Karar No. 41 

27 , XII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Hatay Milletvekilliğine seçilen Abdullah 
Çilli'nin Türkçe okuyup yazmak bilmediğinden 
seçim tutanağının iptali hakkındaki itiraz ve 
dosya mündericatı tetkik edildi. 

Abdullah Çilli'nin kültürünü Arapça dilin
den temin, ettiği ve Türkçe yazısının dikte hata
larına rağmen mevcut olduğu kendisinin davet 
edilerek alman yazısından anlaşılmış ve Anaya
sanın bu baptaki hükümleri tahsil için bir dere
ce kabul etmemiş bulunmasına göre hak sahibi
nin lehine olarak tutanağının ittifakla, onanması 
kanaatine varılmıştır. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tutanakları İnceleme Ko. Bş. Sözcü 

Afyon K. İçel 
K. özçoban H. Fırat 

Afyon K. 
A. Güler 

Burdur 
M. Özbey 

Edirne 
C. Köprülü 

Erzurum Gümüşane Kars 
E. Topçuoğlu H. Tokdemir Dr. E. Oktay 

Kütahya 
R. Koçak 

Niğde 
F. Ecer 

Trabzon 
T. Koral 

Dr. 

Malatya 
H. Doğan 

Ordu 
Z. M. Sezer 

Trabzon 
H. Orhon I 

Manisa 
F. İlker 

Ordu 
/ / . Şarlan 

Urfa 
t. K. Timuroâ 

Van Yozgad Zonguldak 
K. Özalp A. Doğan A. Yurdabayrak 

(S. Sayısı : 36 ) 



S. Sayısı: 37 
Rize eski Milletvekili Fuad Sirmen'in, Dilekçe Komisyonunun 15 . 
I V . 1940 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1159 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe, Adalet ve İç

işleri Komisyonları raporlar (4 /29) 

Yüksek Reisliğe 

Arzuhal Encümeninin 15 . IV . 1940 tarih ve 19 sayılı Karar Cetvelindeki 1159 numaralı Ka
rarın Umumi Heyette müzakeresini arz ve istirham eylerim. 

15 . V . 1940 
|; Rize Mebusu 

Fuad Sirmen 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Komisyonu H • XH • 1941 

Karar No. 3 
Esas No. 4/15 

Yüksek Reisliğe 

Polisler tarafından gece yarısı kaldırılıp 
Samsun Emniyet Dairesine getirilen ve vali 
Fuad Tuksal ile emniyet âmirinin huzurunda 
döğüldüğünü iddia eden îlyas Tekyıldız'm 
vaktiyle vâki şikâyeti üzerine hazırlanan tahki
kat evrakının muamele mevkiine konmamasın
dan şikâyet eden merkumun kardeşi Rasim 
Tekyıldız'm arzuhali üzerine iş encümende tet
kik edilmiş va neticede: İntihar suretiyle vefat 
eden îlyas Tekyıldız tarafından evvelce sebke-
(!ip yerinde görülmemesi sebebiyle 589 sayı al
tında 6 . 1 . 1987 tarihinde reddedilen şikâyetin 
tekrarından ibaret olan bu son şikâyet üzerine 
de tâyini muameleye mahal olmadığına 1159 
sayı altında 3 . V . 1940 tarihinde karar veril
mişti. 

Encümenin bu son kararının Umumi Heyet
te müzakeresini istiyen Rize Mebusu Fuad Sir
men'in takriri üzerine tanzimi icabeden mazba
taya esas olmak üzere tahkikat ve tetkikatı ha
vi evrak ve vesaikin hulâsaları aşağıda tesbit 
olunmuştur. 

îlyas Tekyıldız tarafından muhtelif makam- . 

lara verilen esas şikayet istidalarında: 
Zilyed bulunduğu değirmeninin yıktırılması 

yüzünden valiye çektiği protestonameden müte
vellit infialle gece yarısı polislerle emniyet da
iresine sevkedildiğinden el ve ayakları bağlan
mak suretiyle tabanı patlaymcaya kadar fala
kada sopa ile dövüldüğünden ve vatandaşlara 
dayak atmak vakıalarının, Samsun'da itiyat ha
lini almış bulunduğundan tafsilâtla bahsedil
mektedir. 

îlyas'm diğer bir istida ile vâki müracaatı 
üzerine adlî tabip tarafından verilen 29 . VI . 
1936 tarihli raporda: müştekinin sol ayağın
daki arızanın hâdise tarihinden itibaren (bir ay 
'işine m'âni olacak derecede (bulunduğu tasdik kı
lınmaktadır. 

Vali tarafından (havale edilen bu rapor üzeri
ne Emniyet Müdürlüğünden verilen 4 . V I I . 1936 
tarihli cevabi 'tezkerede : 7 . VI . 1936 da Cum-
'huriyet Meydanında sarhoş olarak rezalet çıkar
tan ve 'halikın huzur ve (istirahatini 'kaçırtan îl
yas ile arkadaşı Hasan'm polis devriyesi tarafın
dan yakalanıp haklarında takibata tevessül edil-



diği ve cari halin bundan ibaret bulunduğu bil
dirilmekte ve dayak hâdisesinden bahsedilme-
mektedir. 

Şikâyet istidalarından birinin üzerine tahkika
ta başlıyan Samsun Cuımlhuriyet Müddeiuımuanild-
ğince on beş şahit dinlendikten sonra Dahiliye 
Vekâletine gönderilen 8 . IX . 1936 tarihli tez
kerede : 

Gece yarısından sonra istirahati umumiyeyi 
selbedecek derecede sarhoş yakalanan îlyas ile 
arkadaşının karakola sevkedildiıkleriınden ve ka
rakolda îlyas'm darbedildiğinin sokaktan işiti
len sesinden anlaşıldığından ve dövülmeyi mu
rakıp arkasında bir polis memuru ile valinin 
emniyet dairesinden çıktığından ve buna naza
ran îlyas'm şikâyeti veçhile bir protesto mese
lesinden. dnfialen valinin Ibu dayak hâdisesini 
yaptırdığı bildirildiğinden ve (binaenaleyh şikâ
yetin vali aleyhinde olmasına ve tahkikatın bu
nu müeyyet bulunmasına ve Memurin Muhake-
mat Kanunuma tâlbi olan hâdise hakkında mer
ciince takibat yapıldığı Emniyet Müdürlüğün
den alınan malûmattan alaşılmasma mebni key
fiyet arzolunur denilmektedir. 

Hâdise hakkında polis 'müfettişinin verdiği 
5 . X . 1936 tarihli raporda : 

îlyas'm şikâyeti üzerine mahallinde cereyanı 
halin ve hüviyetiyle mahiyeti meselenin tetkiki 
emir (buyurulduğundan gidip mahallinde ziya
ret ettiği vali tarafından kendisine vâki olan 
(beyanatta : Müştekinin kardeşiyle birlikte bir 
değirmeni fuzu'len işgale savaştıklarından ve 
bunu menetmeye giden jandarmaya tecavüz ve 
silâhını almaya kıyam edecek derecede müteşeb
bis bir şahıs 'olduklarından ve darp işinde met
hali olmadığı halde şikâyetnamede kendisinin 
de ismi karıştırıldığından ve Adliyece işe el 
atılmış olmakla vekâlet makamından 'bir müfet
tişin izamını istemek varidi hatır oimuış ise de 
(memleket içinde cerh ve darp ve katil ve jan
darmaya silâh çekmek gilbi mükerrer sabıkası 
olan müstedinin, maksat ve garez altındaki 
müddeiyatına fazlaca ehetmımiyet verilmesinin 
caiz olmadığından Ibahsedilmiştir. Ve filhakika 
iSaıihoş olarak âmmenin istirahatini bozan ve va
li ile emniyet âmirinin lâzları ezmek istedikleri 
propagandasını yapan ve dövüldüğünü gören 
kimseyi gösteremiyen ve aleyhindeki takibattan 
muğber olarak tasniatta bulunan müstedinin 
sabıkalı !bir adam olduğu ve halen hakkında ta

kibat yapıldığı için uslu durduğu bildirilmekte -
dir. 

Dahiliye Vekâletinim 14 . VII . 1941 tarfhli 
tezkeresinde : 

Adliye Vekâletinden Dahiliyeye tahkikat ev
rakı gönderilmemiş, yalnız îlyas'm şikâyetname
si ile Samsun Cunnhuriyet Müddeiumumisinin 
tezkeresi suretleri irsal kılınmış ve şikjyetin 
yerinde olmadığına dair müştekilere tahriren 
tebligat yapılmış yalnız îlyas Tekyıldız'a yapı
lan tebligata ait ilmühaberin dosyasından kay-
Ibolduğu anlaşılmış ve Memurini Muhakemat 
Kanununun ükinci maddesine nazaran memurla
rın vazifei memuriyetlerinden mütevellit suçlan 
hakkında tahkikatı iptddaiyeye girişebilmek 
için ilhlbar veya iddia 'üzerine memurlar tarafın
dan bir cürüm ilka edildiği anlaşılmak lâzım 
olup müştekiler tarafından yapılan şikâyetler 
üzerine vekâletçe icra edilen tahkikat ve mahal
line bir polis müfettişi gönderilmek suretiyle yap
tırılan araştırmalar neticesinde müştekinin dövül
düğüne dair iddianın asılsız olduğu anlaşılmış 
ve vâsıl olunan bu neticeye göre Memurin Mu
hakemat Kanununa tevfikan tahkikatı iptidaiye 
açtırılmasına ve fezleke hazırlattırılmasma ve 
Devlet Şûrasına takdimine lüzum görülmemiş ol
duğu bildirilmektedir. 

îşin icabı düşünüldü : 
Kanunen memnu olan bir fiil ve hareeketin 

zaman ve mekânı vukuundan ve fail ile suçlula
rın isim ve hüviyetlerinden ve kanuni delillerin
den bahsile şikâyette bulunan bir vatandaşın şi
kâyetnamesi üzerine usul ve kanun dairesinde 
tahkikata başlanmak lâzımgelirken ne tah
kikat ne tetkikat yapıldığını ifade etmiyen 
polis müfettişinin raporuna istinaden ve yanlış 
bir telâkki ile Memurin Muhakemat Kanununun 
ikinci maddesinin ianesiyle evrakın hıfzı ciheti
ne gidilmesi yolsuzdur. 

Kaldı ki, şikâyetin vali aleyhinde olmasına gö
re yapılacak muamelenin, kanunun ikinci madde
sine değil; 

«Valiler hakkında müstelzimi ceza bir fiilî 
hareket, ihbar ve istihbar edildikte evvel emirde 
Dâhiliye Vekâletinden tahkikatı iptidaiye icrası 
için icabına göre mahalline bir veya mütaaddit 
memurun gönderileceğinden ve bunların tanzim 
edecekleri evrak üzerine lüzum veya men'i mu
hakeme kararı verilmek için evrakın Devlet Şû
rasına tevdi kılınacağından» bahis olan kanunun 

( S. Sayısı : 37 ) 
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8 nei maddesine istinat ettirilmesi lâzımgelirdi. 

Halbuki bu maddenin mutlak olan hükmü 
dairesinde yapılması icabeden muamelenin ih
mal edildiği görülmüştür. Her ne kadar ma
halline bir polis müfettişi gönderilmiş ise de 
aldığı talimata göre yalnız valinin beyanatını 
ve müştekinin hal ve şanı ile şikâyetinin mev
zuunu zapteden bu zatın; hulâsası yukarda çı
karılan raporunun, maddede bahsedildiği şekil
de bir tahkikatı iptidaiye evrakı olmadığı ve 
bunun da Devlet Şûrasına tevdi kılınmadığı 
meydandadır. 

Şu halde; tabip raporuna ve cumhuriyet 
müddeiumumisinin tahkikatının hulâsasını mü-
beyyin olan tezkeresi mefadına zıt olan bu ra
pora dayanarak vekâletin; müştekinin dövüldü
ğüne dair iddianın asılsızlığından bahsetmesi, 
yersiz ve isabetsiz bulunmuştur. 

Binaenaleyh; esas şikâyetname üzerine bag-

Zilyedi bulunduğu bir değirmenin yıktırıl
ması yüzünden valiye çektiği protestodan mü
tevellit infial üzerine Samsun Emniyet Dairesi
ne götürülerek el ve ayakları patlaymcaya ka
dar dövüldüğünden bahsiyle îlyas Tekyıldız'm 
vukubulan müracat ve şikâyetinin mevkii mua
meleye konmadığı ve bu hâdiselerden mütees-
siren mumaileyhin intihar eylediğinden kardeşi 
Rasim Tekyıldız tarafından verilen dilekçede 
öne sürülmesi üzerine Dilekçe Komisyonunun 
3 . V . 1950 gün ve 1159 sayı altında verdiği 
kararda (întihar sebebiyle vefat eden îlyas 
Tekyıldız'in evvelce sebkedip yerinde görül
memesinden dolayı 6 . 1 . 1937 tarih ve 589 sa
yı altında reddedilen şikâyetinin tekrarından 
ibaret olan bu son şikâyet üzerine de tâyini 
muameleye mahal olmadığı) neticesine varıl
mıştır. 

Komisyonun verdiği bu son kararın Kamu
tayda müzakeresini istiyen Bize eski Milletve-

lanan muamelenin mevkuf tutulmasından şikâ
yet eden müşteki Rasim Tekyıldız'm haklı ve 
yerinde görülen müracaatının âmme haklarını 
muhafaza bakımından kabuliyle bahsedilen ka
nun maddesi hükümleri dairesinde dayak hâdi
sesine ait şikâyetname üzerine kanuni muame
lâtın icra ve ikmali lüzumunun Dahiliye Ve
kâletine bildirilmesine ve keyfiyetin Yüksek 
Meclisin tasvibine arzına söz birliğiyle karar 
verildi. 
Arzuhal En. Reisi M. M. Kâtip 

Balıkesir Ordu Samsun 
H. Karan H, Şarlan N. Fırat 

Âza Âza Âza 
E. î. Benice L. Gören M. Develi 

Âza Âza Âza 
M. Eren Okunamadı. M. Kayaalp 

Âza 
Okunamadı. 

kili Fuad Sirmen'in önergesi üzerine tanzimi 
icabeden rapora esas olmak üzere Dilekçe Ko
misyonunca yeni baştan yapılan tetkikat neti
cesinde : (Samsun Cumhuriyet Savcılığından on 
beş şahit dinlendikten sonra İçişleri Bakanlığı
na gönderilen 8 . IX . 1936 tarihli tezkerede) 
«gece yarısı istirahati umumiyeyi selbedecek 
derecede sarhoş yakalanan Îlyas ile arkadaşının 
karakola sevkedildiklerinden ve karakolda Îl
yas'm dövüldüğünün sokaktan işitilen sesinden 
anlaşıldığından ve dövülmeyi mütaakıp arka
sından bir polis memuru ile valinin emniyet 
dairesinden çıktığından îlyas'in şikâyeti veçhile 
bir protesto meselesinden infialen bu dayak hâdi
sesini yaptırdığı bildirildiğine» göre şikâyetin 
vali aleyhine olmasına ve tahkikatın bunu müey-
yit bulunmasına nazaran Memurin Muhakemat 
Kanununa tâbi olan hâdise hakkında merciince 
takibat yapıldığı bildirilmiş olduğu ve hâdise 
hakkında polis müfettişinin verdiği 5 . X . 1936 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 22 . XI . 1950 

Esas No. 4/29 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

( S . Sayısı :. 37) 
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tarihli raporda ise müştekinin kardeşi ile birlik
te bir değirmeni füzulen işgale teşebbüs ederek 
bunu menetmeye giden jandarmaya tecavüz ve 
silâhını almaya kıyam edecek derecede cüretkâr 
bir şahıs olduğundan ve darp işinde metheldar 
olmadığı halde kendisinin de ismi karıştırıldığın
dan ve adliyece işe el atılmış olmakla Bakanlık
tan bir müfettişin izamını istemek varidi hatır 
olmuş ise de memleket içinde cerh, darp, katil 
ve jandarmaya silâh çekmek gibi mükerrer sabı
kası olan müstedinin maksat ve garaz altındaki 
müddeiyatma fazlaca ehemmiyet/verilmesinin caiz 
olmadığının yazılı bulunduğu 11 . X I I . 1941 ta
rih ve 4/15 sayılı raporda izah olunduktan sonra 
kanunen memnu olan bir fiil ve hareketin zaman 
ve mekfmı vukuundan ve fail ile suçluların isim 
ve hüviyetlerinden ve kanuni delillerinden bahis
le şikâyette bulunan bir vatandaşın şikâyetname
si üzerine; usul ve kanun dairesinde tahkikata 
başlanmak lâzımgel irken ne tahkikat ve ne de 
tetkikat yapıldığını ifade etmiyen polis müfet
tişinin raporuna istinaden ve yanlış bir telâkki 
ile Memurin Muhakemat Kanununun ikinci mad
desi ianesiyle evrakın hıfzı cihetine gidilmesinin 
yolsuz olduğu ve binaenaleyh esas şikâyetname 
üzerine başlanan muamelenin mevkuf tutulma
sından şikâyet eden müşteki Rasim Tekyıldız'-
ın haklı ve yerinde görülen müracaatının âmme 
haklarını muhafaza bakımından kabuliyle bahse
dilen kanun maddesi muamelâtın icra ve ikmali 
lüzumunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesi ne
ticesine varıldığı tarih ve sayısı yukarda zikredi
len raporun tetkikmdan anlaşılmıştır. 

Seçimlerin yenilenmesi üzerine mezkûr evrak 
Kamutaya gelen evraklar araşma alınmakla ye
niden gözden geçirilmiş ve hâdisenin vuku tari
hinden bugüne kadar geçen zaman ve tarafların 
vefatı da göz önünde tutulmuş olmakla beraber 
önerge sahibi Fuad Sirmen'in 15 . XII . 1941 ta
rihli 16 ncı Birleşiminin birinci celsesinde beyan 
ettiği mütalâalar da gözden geçirilerek Fuad Sir
men'in : (Ricam, arzum Dilekçe Komisyonunun 
bu karariyle tahakkuk etmiş olmakla beraber di
leğim arzettiğim ehemmiyetten dolayı bir kerre 
de Adalet Komisyonunda meselenin tetkikidir. 
Çünkü, aksine de mütalâada, iddiada bulunanlar 
var yani bir vali aleyhine, bir memur aleyhine şi
kâyet olur olmaz metodikman müfettiş tahkikatı 
memurun, valinin lehine çıksa dâhi bu evrakı ka-
zai mercilere sevketmek hak ve adaletin teminatı 

olarak kabul edilmiş bir kanunun ana hükümle
rine aykırı olur diyenler de vardır. 

Fakat sekiz ve ikinci maddelerin sarih ifadesi 
bu noktai nazarın doğru olmadığını göstermek
tedir. Bu itibarla vâzıı kanunun esas maksa-
diyle kanunun yazılış tarzından çıkan mânayı 
îhtısas Komisyonumuzun bir kere de gözden 
geçirildikten sonra halletmesini bendeniz çok 
muvafık görmekteyim.) şeklinde beyanatta bu
lunduğu görülmüş ve mesele bu esaslar dâhilin
de müzakere edilmiştir. 

Netice: Bir kanunun muayyen maddelerine 
nazaran vâzıı kanunun esas maksadını tâyin bu 
maddelerin ihtiva eylediği hükümlerin tefsiri 
mahiyetinde olacağından böyle bir talebin iç 
tüzüğün 124 ve 125 inci maddeleri râhilinde tek
lif ve tetkiki icabeder. 

Müzakere mevzuu olan mesele Anayasanın 
82 inci maddesine dayanılarak yapılan bir ih
bar ve şikâyetin içtüzüğün 57 nci maddesine 
tevfikan karara bağlanmasından ibarettir, iç
tüzüğün bu sarih hükümleri muvacehesinde 
tetkiklerini zaruri olarak bu hususa inhisar eden 
komisyonumuzun hâdise hakkında Dilekçe Ko
misyonunca 11 . XII . 1941 tarihinde ittihaz kı
lınıp dayak hâdisesine ait şikâyetname üzerine 
kanuni muamelenin icra ve ikmali lüzumuna dair 
olan kararın netice itibariyle yerinde ve isabetli 
olduğuna oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Memurini Muhakemat Kanununun ikinci ve 
sekizinci maddelerinde bir ahenksizlik mevcul 
ise bunun hazırlanacak olan yeni kanun tasarı
sında izalesi cihetine gidilmesi temenniye şayan
dır. 

Havalesi gereğince içişleri Komisyonuna 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Balıkesir Balıkesir 

O. T. îltekin M. Erkuyumcu V. Asena 
Ankara Ankara Çankırı 

O. Ş. Çiçekdağ H. 8. İnce C. Boynuk 
Çoruh Çorum Edirne 

M. Güney H. Ortakcıoğlu M. Enginün 
Elâzığ Erzurum istanbul 

H. A. Yöney E. Karan A. Moshos 
Kars Konya Mardin 

L. Aküzüm M. Obuz M. K. Boran 
Samsun Yozgad 
F. Tüzel N. Ünal Alcth 

( S . Sayısı.: 37) 
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İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 4/29 
Karar No. 16 

28 XII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Rize eski Milletvekili Fuad Sirmen'in Dilek
çe Komisyonunun 15 . IV . 1940 tarihli Hafta
lık Karar cetvelindeki 1159 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesinin ko
misyonumuza havale- buyurulmasiyle komis
yonumuzda görüşüldü. 

Bahis mevzuu olan mesel-enin Adalet Komis
yonu raporunda belirtildiği üzere, Anayasanın 
82 nci maddesi gereğince yapılan bir ihbar 
ve şikâyetin İçtüzüğün 57 nci maddesine tevfi
kan karara bağlanmasından ibaret olup bu hu
susta Dilekçe Komisyonunca alıan 11 . XII -
1941 tarihli Kararın yerinde olduğuna Komis
yonumuzca ittifakla karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Kamutaya arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri K. Başkanı Başkanvekili 
Kırklareli Bursa 
F. Üstün N. Yılmaz 

Bu rapor Sözcüsü 
Kâtip 
Amasya 

K. Eren 
Bitiş 

M. Ertan 
Elâzığ 

A. Demirtaş 

İstanbul 
H. Yaman 

İmzada bulunama 
Niğde 
F. Ecer 
Ordu 

II. Şarlan 

Trabzon 
H. Orhon 

Balıkesir 
S. Başkan 

Çoruh Çorum 
Z. 

di 

Vral B. Koldaş 
Erzincan 

Muhalifim 
C. Gönenç 
Kütahya 

T. Aysal 

Ordu 
F. Boztepe 

Seyhan 
M. Kibaroğlu 

Jmzada bulunamadı 
Yozgad 

A. Doğan 

( S. Sayısı : 37 ) 





S. Sayısı: 38 
Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve 8 arkadaşının, Belediye Ge
lirleri Kanununun 9 ncu maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 

hakkında Kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2 /64) 

' T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 9 ucu maddesi belediye sınırları içindeki bütün bina
larla iratlı arsalardan temizleme ve aydınlatma esmi alınacağını âmirdir. 

Temizleme ve aydınlatma resimleri bir hizm«t mukabilinde alman bir resim olduğundan bele
diye sınırları içinde tenvir edilmiyen ve temizlik hizmeti henüz yapılamıyan bâzı semtlerden pren
sip olarak bu resmin alınmaması lâzım gelir. 

Nitekim bundan evvelki meriyette olan Belediye Gelirleri hakkındaki Kanunun bu mevzua ta
allûk eden hükümleri yukarda izah olunan şekilde tatbik olunmakta idi. 

Belediyelerimizin halen bu hizmetleri yapamadıkları büyük şehir ve kasabalarda ve hattâ be
lediye sınırları dahilindeki köylerde bu hizmetleri başarmeaya kadar bu resimden müstesna tutul
malarını adalet prensiplerine göre zaruri görmekteyiz. Bu maksatla kanunun 9 ncu maddesinin 1 
nci fıkrasına (ancak belediyelerce bu hizmetlerin mahalle ve semt olarak ifası şarttır) kaydının 
ilâvesini lüzumlu görmekteyiz. 

Bu nevi yanlış tahakkuklardan henüz tahsil edilmemiş bulunanların kayıtlarının terkinini te-
minen kanuna bir de geçici madde ilâvesi düşünülmüştür. 

Bu maksatlarla hazırladığımız kanun teklifimiz ilişik olarak sunulmuştur. 
30 . XI . 1950 

Balıkesir Trabzon Seyhan Seyhan Seyhan Balıkesir 
S. Yırcalı S. E. Alperen S. Serçe N. A. Asya S. Tekelioğlu 8. Başkan 

Balıkesir Giresun Giresun 
Y. Pelvan M. Şener H. Erkmen 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SITKI YIR
CALI VE 8 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 9 
ncu maddesinin 1 nci fıkrasımn değiştirilme

si hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 1. Vl l . İ948 tarihli 5237 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 9. — Belediye sınırları içindeki bü
tün binalarla iratlı arsalardan temizleme ve 
aydınlatma: resmi alınır. 

Ancak belediyelerce İni hizmetlerin mahalle 
ve semt olarak ifası şarttır. 

GEÇİCİ MADDE — Bunlardan tahakkuk 
edip henüz tahsil olunmamış paraların kayıtları 
terkin olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 



İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
îçi§leri Komisyonu 

Esas No. 2/64 
Karar No. 13 

38 . XII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve sekiz 
arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun dokuzuncu maddesinin (birinci fıkrası
nın değiştirilmesi (hakkındaki (kanun teklifi, Ko
misyonumuza havale buyurultaıakla, teklif sa
hipleriyle İçişleri Bakanlığı temsilcisinin işti-
raklariyle Komisyonumuzdıa müzakere olundu. 

Teklif sahipleri, 5237 sayılı Belediye Gelir
leri Kanununun dokuzuncu (maddenin birinci 
fıkrasında (Belediye sınırları içindeki (bütün bi-
nalar ile kat l ı arsalardan temizleme ve aydın
latma Resmi alınır) denildiği cihetle bu resim
ler Ibirer hizmet mukalbili alındıkları için, aydın
latma ve temizleme hizmetleri henüz yapılamı-
yan semtlerde prensip »olarak resmin alınm'ama-
sı l'âızıfmıgeldiğihi ve bu itibarla sözü geçen ka
nunun dokuzuncu madde ve (birinci fılkrasma 
(Ancak (belediyelerce Ibu hizmetlerin mahalle ve 
semt olarak ifası şarttır.) Kaydının ilâvesi lâ-
zıımıgeldiği mütalâasını ileri sürmüşler ve bil
hassa (belediyelerin belde hudutlariyle imar hu
dutlarının lâyıkiyle tâyin ve teslbit olunmadığı
nı; ekseriyetle (belediye sınırlarının imar sınır
larına nazaran çok geniş tutulduğundan, uzak 
olan semtlerde; aydınlatma ve temizletme gibi 
hizmetlerin yapılamadığını, (bir ücret mukabili 
alınan Ibu resimlerin hizmet ıgörüleıniyenlerden 
alınması 'adaletsizliklere ve şikâyetlere meydan 
verdiğini de Ibeyan etmişlerdir. 

Vâki teklifin leh ve aleyhinde cereyan eden 
uzun (konuşmalardan ve Hükümet adına gelen 
temsilcinin teklifin reddine mütedair mütalâa
sından sonra netice tezekkür olundu : 

Kanunların daima bir ihtiyacın ifadesi ola
rak vücut buldukları ve içtimai hayatın umumi 
ve hususi hukuk sahasındaki iki cins münasebet
lerinin tanzimini nazara aldıkları düşünülürse, 
ımevzuufoahis ve ilâve suretiyle tadili istenilen 
maddenin her şeyden evvel umumi hukuk saha
sında âmmeye şâmil bir zaruretin neticesini 
formüle eylediği meydana çıkar. 

Kanunun metninden evvel, isminden dahi 
âimme ve bilhassa fhemşeri hizmetlerini vazife 

olarak benimsiyeri ve hükmi şahsiyeti haiz bu
lunan bir müesseseye gelir sağlamayı istihdaf 
eylediği anlaşılır. Adaletin mutlak olmaktan zi
yade nispî ve mânevi bir varlık olduğu nazara 
alındıkta; bir âmme hizmetinin tedvir ve tevzi-
inde bâzı mükelleflerin az, diğerlerinin fazla 
külfet ıaltına ıgirmeleri bahse konu olamıyacağı 
yine adaletin teemmülü icabıdır. 

Kaldı ki; belediyelerin teşekkülünde, beledi
ye hudutları içerisine ıgiren (Köy - Mahalle -
Semt) gibi meskûn yer sakinlerinin rızalarını 
almak, kanuni ve şeklî usuldendir. Rızaen be
lediye hudutları içerisine girip ıköy ve mahalle 
bulundukları 'esnadaki birçok ikülfet ve tahmil
lerden (iSalima - Bedenen çalışmak) kurtulanla
rın belde sakini olarak iktisap ettikleri nimet
ler muvacehesinde, başka iddialarda bulunma
ları adalet ve hakkaniyet önünde kabili müda
faa değildir. Saniyen memleketimizin içtimai, 
iktisadi, siyasi ve mülki bünyesi ve belediyelerin 
teşekkülündeki muhtelif sebep ve âmiller düşü
nülürse: Bugün mevcut 635 belediyeden hemşe-
rilerin seyyanen ve lâhik bir şekilde hizmetleri
ni yerine getiren belediyelerin adedleri yukardaki 
ifadenin çok dununda bulunduğu hakikati mey
dana çıkar. Bundan başka teklif kabul edildi
ği takdirde memlekette büyük bir ekseriyet teş
kil eden ve gelirleri ancak maaş ve ücretlerini 
karşılamaktan âciz bulunan kaza ve nahiye bele
diyelerinin durumları da içinden çıkılmaz fiilî 
bir hal iktisap eder. 

Arzolunan sebeplere binaen mükellefleri hiz
metleri görülenler ve görülmiyenler diye ayır
mak ilerisi için suiistimale yol açacağı gibi ka
nunun tatbikmdan beklenen faydayı da berta
raf etmiş olur. Nihayet umumiyet ifade eden 
kanunlarda âmme intizamı mülâhazası her dü
şüncenin üstünde tutulan bir esas prensiptir. 

Adalet sağlıyacağız diye bu ana prensipten 
ayrılmak, adaletsizlik getirir. Bu düşünce ve 
mucip sebepler ile vâki teklifin reddine ekseri
yetle karar verildi. 

Havalesi gereğince Kamutaya arzedilmek 

( S. Sayısı : 38 ) 
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üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
içişleri Ko. -Başkanı Başkanvekili 

Kırklareli 
F. Üstün 

Sözcü 
Zonguldak 

Â. Yurdabayrak 

Bursa 
Â. Erozan 

İmzada bulunamadı. 
Erzincan Kütahya 

O. Gönenç. Y. Aysal 
İmzada, bulunamadı . 

Bursa 
N. Yılmaz 
Kâtip 

Amasya 
K. Eren 

İmzada: bulunamadı. 
Çoruh . Elâzığ 

Z. IIrai A. Demirtaş 

Niğde 
F. Ecer 

Muhalefet şer
him vardır. |"*1 

Ordu Seyhan Trabzon 
F. Boztepe M. Kibaroğlu H. Orhon 

İmzada bulunamadı. 

Yozgad 
A. Doğan 

[*] Bu teklifin tamamen reddi değil, 5237 
sayılı Kanunun dokuzuncu maddesinin tav
zihi suretiyle aydınlatma ve temizleme res
minin, bu hizmetlerin hiç ifa edilmediği yer
lere teşmil edilmemesinin daha uygun olacağı 

reyindeyim. 
Niğde 

F. E cer 

( S. Sayısı : 38 ) 





S. Sayısı: 40 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1950 yılı Haziran, Temmuz ve Ağus
tos ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

raporu (5 /27 ) 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu 3.1. 1951 

Esas No. 5/27 
Karar No. 12 

Yüksek Başkanlığa 

Lira K. 

1 614 511 14 1950 Haziran başında Ziraat Bankasıada kalan para. 
3 015 701 66 1950 Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Zirat Bankasının aldığı para. 

4 630 212 80 Toplam 
2 647 544 96 1950 Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

1 982 667 84 1950 Eylül başında Ziraat Bankasında kalan para. 

Büyük Millet Meelisi Saymanlığının 1950 Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları gider kâğıtları 
incelendi. 1950 Haziran ayı başında Ziraat Bankasında kalan para Haziran, Temmuz ve Ağustos 
aylarında Ziraat Bankasınca alman paraya eklendikten ve toplamından da bu aylarda Ziraat Ban
kasınca harcanan para çıkarıldıktan sonra 1950 Bylûl ayı başında Ziraat Bankasında 1 982 667 lira 
84 kuruş kaldığı görülmüş ve Bankanın her gün gönderdiği hesap puslaları toplamı da buna uy
gun bulunmuştur. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip Denetçi 
İstanbul Çorum Giresun Zonguldak Bilecik Çorum 

S. F. Keçeci II. A. Vural A. Tüfekcioğlu A. R. încealemdaroğlu 1. Aşkın H. Yemeniciler 

Denizli Mardin 
E. Şahin M. K. Boran 




