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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
İçişleri Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğİu,
Kaman'da jandarma karakolunda bâzı vatan
daşlara dayak atıldığı iddiası hakkında açık
lamada bulundu.
Libya'nın istiklâline kavuşması münasebe
tiyle Türkiye Büyük Millet-Meclisinin iyi te
mennilerinin iblâğ edilmesi hakkındaki önerge
ittifakla kabul olundu.
istanbul Milletvekili Bedri Nedim Göknil'in, İş Kanununun 5518 sayılı Kanunla değişti
rilen 2 nci maddesinin (A) fıkrasının yorum-,
lanması hakkındaki önergesine dair Gümrük
ve Tekel Komisyonu raporu okundu. Üzerinde
yapılan görüşmelerden sonra Gümrük ve Tekel
Komisyonunun talebi veçhile Adalet Komisyo
nunun mütalâa bildirmesine karar verildi.
Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'm İs
tanbul, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin keres
te, odun ve kömür olarak yıllık verimlerinin ne
kadar olduğuna, orman kaynağı olmıyan Te
kirdağ ili hududunun tashihi hakkındaki mü
racaatların neticesine, kental başına kanunsuz
Ve. usulsüz alman rüsumun mesnediyle alman
paraların iade edilip edilmiyeceğine, elde mev
cut tomruk ve mamul kereste miktarına ve ye
ni orman Kanunu tasarısı hakkında ne düşü
nüldüğüne;
Balıkesir Milletvekili Ali Fahri işeri 'nin,
Tuzla'daki Teknik Bahçivanlık Okulu ile Çayırova Çiftliğinin tesis tarihlerine ye binala
rın kaça mal olduğuna, senelik bütçesi ile ara
zisinin kaç dönümden ibaret bulunduğuna, kad
rosu ile aylık ve yevmiye masraflarına, talebe
miktarına, ziraat işlerinde kaç traktör ve makina kullanıldığına, büyük ve küçük baş hay
mı?*-

van miktarına dair, sorularına Tarım Bakanı
cevap verdi.
Balıkesir Milletvekili Ali Fahri işeri 'nin,
Manyas İlçesi ile köylerinde çalışan Toprak
Tevzi Komisyonlarının ne kadar zaman vazife
gördüklerine ve kaç kişiden ibaret olduğuna,
bunların aylık, günlük ücretlerine ve şimdiye
kadar hangi köylerde ne miktar toprak tevzi
edildiğine dair sorusuna Tarım Bakanı, bü so
runun Tarım Bakanlığını ilgilendirmediği ce
vabını verdi.
Malatya Milletvekili Mehmet, Kartal'ın,
Türkiye Zirai Donatım Kurumu İdare Meclisi
üyeliğine seçilen Turgut, Nalcıoğlu'nun tahsil
derecesi hakkındaki sorusuna, Tarım Bakanı
cevap verdi.
Gümüşane Milletvekili Vasfi Mahir Koeatürk'ün, Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri
sözlüğü hakkındaki sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı, 26 . X I I . 1951 Çarşamba Birleşiminde ce
vap vereceğini bildirdi.
Çoruh Milletvekili M.ççit Bümin'in, öğretmen
lerin yapı sandığı işlerine, köy enstitülerine
verilecek1 unvanla mezunlarının tâbi olacakları
şartlara, ilkokulların teftişine, köy okullarına ve
rilen bahçelere ve Millî Eğitim memurlarına bi
rer yardımcı veya kâtip kadrosunun verilmesine
dair sorusuna, Millî Eğitim Bakanı cevap" verdi.
Çoruh Milletvekili Mecit Bümin'in, Köy grup
sağlık memurlarına ve ebelerine, Hükümet ta
biplerine birer kâtip kadrosu verilmesine, Sıtma
Mücadele' teşkilâtiyle sağlık merkezlerine, kad
roları tam olmıyan hastanelere tam teşkilâtlı
hastanelerin kadrolarına, röntgen cihazlarına An
kara Numune Hastanesi kliniklerindeki izdiha

m:

, ,mın, sebeplerine, şimdiye kadar açılmış veya açı
lacak hastanelerdeki tabip, hemşire ve diğer müs
tahdem ihtiyacının ayarlanmasına ve aylardan
beri Yusufeli ilcesine gitmiyen doktorlar hakkın
da ne muamele yapıldığına dair sorusuna, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı cevap verdi.
1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l ve A/2
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun, kabul olundu.
Cemal Çakır'm 9 . 6 . 1950 tarihli dilekçesi
üzerine evvelce verilmiş bulunan 77 sayılı kara

rın değiştirilmesini mucip bir sebep bulunmadığı
hakkındaki Dilekçe Komisyonu raporu, üzerinde
de bir müddet görüşüldü.
26 . X I I . 1951 Çarşamba günü.saat. 15 te
toplanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkanvekili
Kâtip
Kayseri Milletvekili
Çorum Milletvekili
F. Apaydın
8. Baran
Kâtip
Çanakkale Milletvekili
Ö. Mart

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITALE
Tasarılar
1. — Altmış milyon liralık iç istikraz akdi
hakkında kanun tasarısı (1/301) (Maliye ve
Bütçe Komisyonlarına);
2. — Askerî Tayinat ve Yem Kanununun
bâzı maddelerinin tadili hakkındaki 2247 sayılı
Kanunun .3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının
değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/302)
(Millî Savunma, Maliye ve Bütçe Komisyon
larına);
3. — Hayvanlar Vergisi Kanununun 18 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı (1/297) (Tarım, Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) ;
4. — Konya Ovası Sulama idaresi Teşkilât
ve Vazifeleri hakkındaki 3538 sayılı Kanunun 1
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı (1/298) (Bayındırlık Komisyonuna) ;
5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Büt
çe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı (1/299) (Bütçe Komisyonuna);
6. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 26
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı (1/300) (Ticaret, Ulaştırma, Maliye ve
Bütçe komisyonlarına);
Teklifler
7. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun, mahrumiyet bölgelerinde çalışan memur
ve hizmetlilere verilecek tazminat hakkında ka
nun teklifi (2/317) (içişleri ve Bütçe komis
yonlarına);
8. — idareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay
1951 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/318) (Bütçe Komisyo
nuna) ;

9. — Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'm,
Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri ile ka
nuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu
kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine da
ir 5815 sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/319) (Ma
liye, Adalet ve Bütçe komisyonlarına);
10. — Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'm; Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi (2/320) (Maliye ve Büt
çe komisyonlarına);
11. — Zonguldak Milletvekili Suat Başol'un,
Hastalık ve Analık Sigortası Kanununun bâzı'
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun
teklifi (2/321) (Çalışma Komisyonuna)
12. — Zonguldak Milletvekili Suat Başol'
un, İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
(2/322) (Çalışma Komisyonuna)
13. •— Zonguldak Milletvekili Suat Başol'
un, tş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Ana
lık Sigortaları Kanununun 5564 sayılı Kanun
la değiştirilen 32 nci maddesinin (A) fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi
(2/323) (Çalışma Komisyonuna)
Tezkereler
14. — Jandarma albaylarının terfilerinde
4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi
Kanununun 9 ncu maddesinin uygulanıp uygulanmıyacağmın yorumlanması hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/264) (Millî Savunma ve iç
işleri komisyonlarına) _
15. — Antalya Milletvekili Akif Sarıöğlu
ve Denizli Milletvekili Fikret Başaran'm mil
letvekilliği, dokuhulmazlıklarının. kaldırılmaları

"*m 357 ^*

B : 22

26.12.1951

^hakkında Başbakanlık; -tezkeresi • (3/265) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona)
16; ~- Çanakkale Milletvekili 'Süreyya En
dik 'in milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/266)
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan
Karma Komisyona)
17. — Gümüşane Milletvekili Halis Tokdemir'in milletvekilliği" dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/267)
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan
Karma Komisyona)
.:'•;• . 18. -—-İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/268)
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan
Karma Komisyona)
19. — Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'un milletvekilliği dokunulmazlığının kal

BÎRİNCÎ
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dırılması
hakkında ..;•• Başbakanlık j^ ^ezkeresi
3/269) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından
kurulan Karma Komisyona),
20. — Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nun
milletvekilliği- dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/270) Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona),
21. — Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması' rakkmda Başbakanlık tezkeresi (3/271)
v Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan
Karma Komisyona),
Rapor
22.— Af Kanununun 7 nci maddesindeki
(vergi cezaları) tâbirinin' muhtevasına Gümrük
Kanununda yazılı bulunan (para cezaları) nın
da dâhil olup olmıyacağımn yorumlanmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi ve Adalet, Maliye ve
Bütçe komisyonları raporları (3/180) (Günde
me) : '
.

OTURUM

Açılma saati : 15,05
BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın
KATİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri)
^•»»

3 . — YOKLAMA
BAŞKAN

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim.
(Yoklama yapıldı)

Birleşimi açıyorum.

4. — BAŞKANLIK DÎVANİNİN KAMUTAYA SUNUŞLARI
' 1. — Seyhan Milletvekili Reşad Güçlü'nün,
Basın Kanununun 36 net maddesindeki (Basın
ıjoliyle islenmiş bulunan suçlar) tâbirinin yo
rumlanması' hakkındaki önergesi ve İçişleri Ko
misyonu tezkeresi (4/199)
BAŞKAN — İçişleri Komisyonu Başkanlı
ğından , gelen bir tezkere vardır. Okutuyorum.

*oa
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Esas No.-4/199
15 . X I I . 1951
Karar No. 9
Yüksek Başkanlığa ,
Seyhan Milletvekili Reşacl Gülcü'nün, Basm
kanununun 36 hcı maddesindeki (Basın yoliyle
işlenmiş bulunan suçlar) tâbirinin yorumlanması
hakkındaki önergesi, önerge Sahibinin iştirakiyle
komisyonumuzda görüşüldü^
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•^^Ba'sın Kanunu ilk defa Adalet ve İçişleri
komisyonlarından kurulan Karma Komisyonda
görüşüldüğüne göre, İçtüzüğün 124 ncü maddesi
gereğince, müzakere mevzuu olan önergenin de
aynı Karma Komisyonda görüşülmesine ve hava
lenin bu şekilde tanzimi için dosyanın Yüksek
Başkanlığa sunulmasına oybirliğiyle karar ve
rildi.
Saygılarımla arzederim.
İçişleri Komisyonu Başkanı
Kırklareli
Faik Üstün

0:1

BAŞKAN — Filhakika Başın Kanunu, İçiş
leri ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma
Komisyonda görüşülmüştü. İstenilen yorumda
bu şekilde Karma Komisyonda görüşülmesi talep
edilmektedir. Bunu yüksek tensibinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Önergenin
Adalet ve İçişleri komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyonda görüşülmek üzere havalesi
yapılmıştır.
.Gündeme devam ediyoruz; f
;
Sözlü sorulara geçiyoruz efendim.

. .

5. — SORULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ

SORULAR

!:•'•—• Gümüşanc Milletvekili Vasfi Mahir Ko- kurulun kararı var mıdır? (Görmek isterim)
Gümüşano Milletvekili
catürk'ün, Osmanlı Tarik Deyimleri ve Terim
Vasfi Mahir Kocatürk
leri Sözlüğü hakkındaki sorusuna Millî Eğitim
Bakanı Tevfik îleri'nin sözlü cevabı (6/503)
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ
B A Ş K A N — Sözlü soruyu okutuyorum.
(Samsun) — Muhterem arkadaşlar, arkadaşı
mızın sorularına cevaplarımı madde madde ar12 . X I I . 1951
zediyorum;
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
1. Tarih Deyimleri ve Terimleri -' Sözlüğü
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Söz
«adlı
kitabın baskısına 1946 tarihinde başlan
lüğü hakkında aşağıdaki soruların Millî Eğitim
mıştır. Bugüne kadar I ve II. ciltlere ait 12
Bakanı tarafından sözlü olarak Meclis huzu
fasikül
basılmıştır. Bu fasikülde son madde
runda cevaplandırılmasını saygılarımla rica
«kolçak»
kelimesidir. Bu eserin tamamlanması
ederim.
için
takriben
5-6 fasikül daha çıkarılması lâzım
1. Bu kitap hangi tarihte neşredilmeye baş
dır.
Bu
husus
göz önüne alınacak olursa kita
lamıştır ve hangi tarihte bitecektir?
bın tamamlanabilmesi için tahminen bir buçuk
2. Bu kitabın bugüne kadar basılan kısmı
yıla ihtiyaç vardır.
na, müellif hakkı, tertip, tashih, basım ve kâ
ğıt masrafı dâhil olmak üzere ne kadar para
harcanmıştır? Bundan sonra basılacak kısmın
aynı masrafları da tahmin ile eklenmek suretiylo bütün kitap kaça mal olacaktır?
3. Böyle bir kitabın meydana getirilmesi
Bakanlıkça düşünülerek mi işe girilmiş yoksa
kitap başkası tarafından Bakanlığa arzedilip
basılması mı istenmiştir?
4. Kitabın tamamına ne kadar telif hakkı
takdir edilmiştir?
5. Kitabın, usulüne uygun şekilde müsved
deleri Bakanlığa verilmiş midir? (Görmek iste
rim)
6. Kitabın değerine ve basılması lüzumuna
dair mütehassıs heyet veya şahıs raporu ve Ba
kanlıkça satın alınıp bastjrilmaöına dair yetkili

2. Bu kitaba telif hakkı olarak bugüne ka
dar 2000 lira tertip ve baskı parası olarak
25 534.37 lira, redaksiyon parası olarak 783.80
lira, tape ücreti olarak da 663 liraki ceman
28 981.17 lira sarf edilmiştir. Bir fasikülün tak
ribi masrafı 2 300 lira ettiğine göre, bundan
sonra basılacağı tahmin edilen 5-6 fasikül için
13 800 liraya ihtiyaç hâsıl olacağı anlaşılmak
tadır. Bu suretle bu esere ceman 42 781.17 lira
sarf edilmiş olacaktır. Her fasikül 3 bin nüsha
olarak bastırılmaktadır.
3. Sözü edilen kitabın Mehmet Zeki Pakalm tarafından hazırlandığı, İstanbul gezetelerinden birinde «Tan Gazetesinin 10 . V . 1939
tarihli nüshasında M. Turhan Tan'm makalesi»
çıkan b}r makaleden öğrenilmiş ve kendisiyle
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temasa geçilerek kitabının, ulusal tarihimiz ba
kımından, önemi üzerinde durularak, Bakanlığı
mızca bastırılması teklifinde bulunulduğu dos
yasının incelenmesinden anlaşılmıştır.
4. Kitabın tamamına iki ayrı kararla ceman
3 .bin lira telif hakkı takdir edilmiştir.
5. Bu kitabın tamamının müsveddelerinin,
satmalma kararı gereğince Bakanlığa tevdi
edildiği ve 1947 yangınında Bakanlık binası
içinde tomar halinde bulunan bu kitap müsved
delerinin de kısmen yangından zarar gördüğü
ve yangından çıkan haliyle, zarar gören kısım
larının tamamlanması için, heyeti nmumiyesinin'
müellife iade edildiği o zamanki vazifelilerden
yapılan soruşturmadan öğrenilmiştir. Halen bu
eserin yukarda da arzedildiği veçhile «Kolçak»
maddesine kadar olan kısmı basılmıştır. Bu
«raddeden (S) harfi başına kadar olan kısmı,
baskı için İstanbul Millî Eğitim Başımevinde
ve (S) harfine ait maddelerin müsveddeleri de
Ankara'da Bakanlığımız Yayım. Müdürlüğün
de bulunmaktadır.
,
6. Dosyasının tetkikmda kitabın değerine
. ve basılması lüzumuna dair bir mütehassıs he
yet veya şahıs raporuna rastlanmamıştır. Yal, nız bakanlıktan müellife yazman bir yazı ile
bu kitabın müsveddelerinin satmalmması hak
kında 19 . IX . 1939 tarih,.' 163 sayılı ve 2 1 . V I .
1941 tarih, ..156 sayılı iki satmalma komisyonu
J
kararı mevcuttur.
VASFI MAHİR KOCATÜRK (Gümügane)
— Muhterem arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanı
nın sorum hakkında verdiği izahat beni tama
men tatmin edecek mahiyette ve -sorumu aydın
latacak genişliktedir. Kendisine teşekkür ede
rim. .
Verilen izahatla, mevzuubahis edilen mesele
ve iş hakkında tenkidi düşüncelerimi arzedeceğim.
Evvelâ şunu arzedeyim ki, bu adı geçen ki
tap değersiz bir kitaptır. Değersiz kitap oldu
ğunu ben burada s-adece beyan ediyorum. Ye
ri olmadığı için uzun bir akademik münakaşa
yapılacak değildir. Şüphe edilirse bunun da
hakkında hüküm almak daima mümkündür ve
bendenizi bu soruyu sormaya sevkeden sebep,
kitabın değersizliğinin bariz bir şekilde olma
sıdır. Bakanın verdiği izahata göre buna yu
varlak hesap 42 bin Ura masraf... .edilmektedir.

O : 1

Bu 42 bin lira müellif, hakkı, kâğıt ; bed,eli,4ashih ve tertip ücreti, v, s, dir. H a l b u k i kitap
devletçe basılmaktadır. Bun-a, kira ile apart
manda oturan neşriyat dairesinin kira bedeli
ni, neşriyat dairesinin bütün memurlarının ma
aşını, Maarif Matbaasının memurlarının nraaşmı hissesine düşen nispet dâhilinde ilâve
etmek lâzımdır. Millet ve devlet adına hakiki
masrafı hesaplamak için, bunlar da ilâve edil
diği takdirde yüz bin liradır. Milletin yüz bin
lirası ile meydana gelen bu kitap ne vasıftadır,
nasıl alınmıştır ve nasıl basılıyor?
Şunu ilâve edeyim ki, eğer bu bir tek ki
taptan. ibaret olsaydı bu kadar, ilgi ile bunu
mevzuubahis etmek istemezdim. Daha emsali
vardır. Usulen devletin basacağı bir kitap il
gili makam olan Millî Eğitim Bakanlığının sa
lahiyetli heyeti tarafından tetkik edilir, rapor
alınır, heyetçe, devlet tarafından satmalınıp
basılmasına karar verilir, ondan sonra bu hu
susa müteveccih olarak milletin p-arası sarfedilir. Bakanın verdiği izahata göre böyle.bir
şey yapılmamıştır.
Sorumda şunu rica etmiştim : Bu kitap ba
kanlıkça teklif edilerek mi yani böyle bir ihti
yaç duyulmuş da mı yazılmıştır, yoksa müel
lif tarafından mı arzedilmiştir? Çünkü ikisi-de.'
müteam eldir. Ya bakanlık, böyle bir kitabın
lâzımolduğuna kanaat getirir ve yazdırır veya
her hangi bir vatandaş böyle bir değerli kitabı
yazar, bakanlığa arzeder, bakanlık da bu kita
bı tetkik eder ve hakikaten değerli ve memle
ket için faydalı bulursa alır.
Verilen malûmata göre, bir gazetede bun
dan bahsedilmiştir. O zamanki bakan veya ba
kanlık ileri gelenleri bunu görmüş, bunun üze
rine müelife teklif edilerek bu kitap istenmiş
tir. Bakanın verdiği izahatın müspet olduğun
da şüphem yoktur, fakat şu verilen izahat kay
nağı bakımından müspet bir metoda işaret eder
mahiyette değildir. Demek ki, vaziyet gayet sa
rihtir. Bakanlık tarafından bu zata «. bize.
şöyle bir kitap yaz » v e y a « filân kitabını bize
sat » denilmiştir. Verilen izahat da açıkça bu
dur.
Arkadaşlar, Millî Eğitim; Bakanığı öteden- '
beri «bize bir kitap yaz »diyecek kadar lütufkâr ve cömert değildir. Bir adama bana bir kitap
yaz, demez, bilâkis Millî Eğitim /Bakanığına.
senede yüzlerce_ Jkitap : . gönderilir,,. bunlarım "
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kitabın ismi taşı gediğine koymuş, cismi ise, çok
kusurludur.
Böyle bir kitap yapılması kabul edilince
bakanlığın şöyle yapması lâzımdır : Memleketi
mizde üniversiteler vardır, Dil Tarih Coğraf
ya Fakültesi vardır, Edebiyat Fakültesi vardır,
bir tarih şubesi veya tarihle meşgul bu sahada
değerli adamlarımız vardır. Bu eserler komis
yonca
yazılır, üniversitelerin mütalâası alınır. .
Sadece duyduklarımı arzediyorum. Bu mü
•
İşte
Devlet
namına basılacak eser için bu kanal
ellif o zaman .hatırı sayılır zevattan birisinin
dan
gidilir.
Şayet ehliyetini ispat eden kimse
akrabası veya hemşerisi olup, o zat « bu kitabı
ler varsa onların eserleri de tetkik edilir, lü
basın » demiş ve bu şekilde kitap onun tavaszum görülürse basılır.
sutiyle basılmıştır. 3 bin lira telif hakkı ve
Bakanlıkça böyle yapılmamış, sadece bir zata
rilmesi de bizim memleket için büyük bir şey
«böyle
bir eser yaz» diye bir iş tevcih edilmiş
dir. (Müellif kimdir sesleri). Müellif : Mehmet
tir.
Burası
açık yolsuzluktur, kanunsuzluktur.
Zeki Pakalm, isminde bir zattır. (Dayısı kim
Gelelim kitaba: Kitap hakkında size umumi
dir, sesleri?). İlgilisi hakkında bir malûmatım,
olan
birkaç noktayı arzedeyim.
bir bilgim yoktur. Ben, burada daha çok ya
Kitabın
adı «Tarih deyimleri ve terimleri
pılan uygunsuzluk üzerinde duracağım ve hiç
sözlüğü»
olmasına
rağmen baştanbaşa tarih de
bir zaman akademik bir münakaşaya gitmek
yimi ve terimi olmıyan sözlerle doludur. Asla
sizin, milletin tam bir hüsnü niyetle mütehassıs
tarihle ilgisi olmıyan, mevcut lügat kitaplarının
olduğu bir sahada hem bu parayı yeme ve hem
hepsinde bulunan yüzlerce, binlerce kelime bu
de bir vazife suiistimali bulunduğunu yüksek
kitaba
konmuştur. Halbuki bunlara lüzum yok
huzurunuzda ispat edeceğim.
tu.
Meselâ
«Daüssıla» kelimesi Osmanlı tarih de
ABBAS ÇETİN (Kars) — O nüfuzlu zat
yim
ve
terimi
olmadığı halde oraya girmiştir. Bu
kim? İstirham ediyoruz onu söyleyiniz. •
kelime Osmanlı tarih deyimi olmadığı gibi te
VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Devamla)
rimi hiç değildir. Bunun bu adı taşıyan bir ki
—• Arkadaşıma ve Heyeti Umumiyeye şunu artapta geçmemesi icabeder. Diyelim ki, «Daüs
zedeyim ki, izahatımın bir müspet beyan ve id
sıla» kelimesi kazara geçebilir. Fakat bunun al
dia kısmı vardır bunlar benimdir. Bir de duy
tında Süleyman Nazif merhumun bir sütun tu
duklarımı ilâve edişim, ilgili makamı ikaz ma- •
tan Daüssıla şiiri de geçmiştir. (Gülüşmeler).
hiyetindedir. Duyduğum vâki değilse kabul
Bu, arzettiğim bir misaldir. Kitap baştan
ederim, vâki ise icabı yapılır. Emin olmadığım
aşağı böyle misallerle doludur. Bu vaziyet ilmî
için katî bir şey söyliyemiyorum. Sadece şöy
bakımdan büyük bir hatadır, milletin haysiyeti
le bir şey duyduğumu ilâve ediyorum.
ilmiyesine karşı işlenmiş bir hürmetsizliktir.
^ M. KÂMİL BORAN (Mardin) — Duyduk
Fakat, acaba bunun bir sebebi var mı? Şimdi
larınızı lütfen söyleyiniz de biz de duyalım.
onu arz edeceğim.
, YAŞFİ MAHİR KOCATÜRK (Devamla)
Kitapta her kelimenin karşısında şöyle yazı
— Muhterem arkadaşlar, durum şudur :
lıdır: «Falan hakkında kullanılan bir tabirdir.»
, Bir Osmanlı Tarihi Deyimleri ve Terimle
Fakat, kitabın üzerinde tarih deyimleri ve te
ri Sözlüğü, yani maalesef burada «yani» deme
rimleri sözlüğü yazılıdır. Aynı kitabın içinde
ye ihtiyaç vardır - Osmanlı Tarihine ait ıstılah
tâbir kelimeleri geçmektedir. Bütün dünyaca
ve tâbirler lügati - böyle bir lügat, memlekete
malûm ve müspettir ki, bu gibi kitaplarda bu
lâzımdır, yerinde bir eserdir. Muhtelif ilim ve
şekilde kelimeler yazılırken karşısına sadece mâ
teknik branşlarında meşgul olan münevverlerin,
nası yazılır. «İsim kelime şu mânaya gelir» di
hocaların ve birçok kimselerin böyle bir esere
ye birşey yazılmaz. Bu, (bir Devlet dairesi, bir
ihtiyacı vardır. Osmanlı dilinde geçen birçok
bakanlık tarafından neşredilen bir kitapta hay
terimlerin, kelimelerin, tâbir ye ıstılah olmak
siyeti ilmiye meselesidir. Bununla beraber sa
şartiyle; - öğretilmesi lüzumludur. .. Binaenaleyh . dece ilmî kusur olsaydı ne yapalım böyle biriçerisinde'çok değerli eserler de vardır; buna
« r a ğ m e n tahsisatımız yoktur,-maalesef basamıyacağız » diye cevap verirler. Böyle bir ada
ma, « gel de bize bir kitap yaz, ona kırk bin
lira verelim, Devlet masraflarıyla beraber yüz
bin lira harcıyalim, sanada üç bin lirasını mü
ellif hakkı olarak verelim » denmesi için bir
çok sebepler olması lâzımdır.
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§ey olmuş diye düşünülür ve geçilirdi. Ben size
şu hakikati arzedeyim:
Kitapta binlerce kelime yardır. Her kelimenin
yanı başında «filân hakkında kullanılan bir tâ
bir» şeklinde dört kelime ilâve edilmekle binler' ce kelimeye dört defa binlerce kelime ilâve edil
miştir. Kitap telif hakkı şöyle hesaplanır: 200
kelime bir sayfa telâkki edilerek sayfasına dört
lira verilir. Binaenaleyh her kelime yazıldıkça
milletin zimmetine de 2 kuruş yazılır.
Bu itibarla ilmî haysiyeti kendi namına hi
çe sayan müellifin filân' hakkında kullanılan bir
. tâbiri almakla haysiyeti ilmiyeye muhalif olarak
her kelimenin yanındaki haşivlere mukabil iki
şer kuruş yani binlerce lira almaktadır. Basım
masrafı fazlalığı da ayrı. «Daüssıla» kelimesini
koyup bir kelime kazandırmak ve Süleyman Na
zif'in Daüssıla şiirini hiç münasebeti yokken ko
yup bir sayfa kazanmak suretiyle hazırlanmış
bir kitap ki, hiçbir tetkik ^nalısulü değildir. Orta
da, Bakanında söylediği gibi, ne bir komisyonun
ne de ehil bir şahsın, kitap hakkında verilmiş bir
raporu da yoktur. Ben katı olarak iddia ediyo
rum ki, kitap değersizdir. Hakkında rapor olmıyari bir kitaba millet parasının sarf edilmesi
bir suçtur, tecziyesi lâzımdır.
Maksadım yüksek ıttılaınıza şunu arzetmektir; efkârı umumiye bu işin incelikleriyle alâka
lanmaz ve daima hüsnüniyet gösterir. Bu, ait
olduğu makamlara düşen bir vazifedir ve yapı
lan, bir vazife suiistimalidir. Bakanlık ilgili
leri değersiz bir kitabın basılmasına müsaade et
mişlerdir. îster kendileri bizzat teşebbüse geç
miş olsun, ister bu, haricî tesirlerle olsun neticede
değersiz bir kitabın kabulünü Bakanlık ilgilileri
iltizam etmişlerdir. Bakanlığın bir talim ve ter
biye dairesi yok mudur ki, dünyada modern,
ilmî kitapların hiçbirine uymıyan, sayısız hata
larla, gaflar ve haşivlerle dolu olan bir kitabı
Devlet namına kabul edip bastırmışlardır.
Arkadaşlar, bu kitap, demin de arzettiğim
gibi, bir tane olsaydı ehemmiyetsiz sayılabilirdi.
" Bu neşriyat sahasında fazla masraf bakımından,
bir nevi anıt - kabir ve meclis binası sayılabile
cek kitaplar vardır ve tabı senelerce sürüp mem
leketi işgal etmektedir. Bunlardan yalnız bir lü
gat kitabı için, tahminen 100 000 lira masraf he
sap ettik. Bir lügat kitabı bu masrafın nihayet
onda birine çıkardı, iddia edebilirim. îcabederse
ilgili komisyon' huzurunda böyle• bir kitabın on
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bin liraya ve onda bir hacmiyle, üstün bir değer
taşımak üzere çıkacağını iddia etmek müm
kündür. Bir kitaba yolsuz olarak böyle 100 000
lira verir, emsali kitaplara da böylece yüz binler
verilirse umumi bütçenin ne hale geleceği düşü
nülür ve öğretmenlere kanunen tahakkuk etmiş
hakları olan terfi zamlarının neden verilmediği
sebebi anlaşılır.
BAŞKAN — Müddet bitiyor.
VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Devamla)—
Maarif Vekiline huzurunuzda teşekkür ederim.
Köşede kalmış gibi görünen bir meseleyi arzetmiş
bulunmaktadır.
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Hangi
bakan zamanına raslıyor?
VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Devamla) —
Efendim, bendenizin mevzuum bu değildir, bilexncm. Îcabederse Bakandan arkadaşlar izahat
alabilirler.
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı! .
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ
(Samsun) —•Arkadaşımızın bu izahatından son
ra Yüksek Meclisinizi aydınlatmakla mükellef
saydığım lbâzı hususlar hakkında kısaca mâ
ruzâtta bulunacağım.
Eserin değersizliği hakkında muhterem ar
kadaşımın fikirlerine hudutsuz hürmet ederim.
Ama bunun değersiz olup olm-adığı hakkında
şahsan hiç bir şey söyliyecek durumda değilim.
Yalnız bir noktaya işaret etmeyi faydalı bulu
yorum. Bu memleketin, kendilerinin de işaret
buyurdukları gibij üniversiteleri vardır, ilim
müesseseleri vardır ve çok şükür ilim adamla
rı yani .bir ilim efkârı umumiyesi vardır. Se
nelerden beri devam eden bu neşriyat ilim ef
kârı umumiyesinde akisler yapmalı, bunlar neş
riyat sahasına aksetmeli idi. Hakikaten aca
ba böyle bir şey var mı diye araştırdım. Nite
kim İnönü Ansiklopedisinin birinci, ikinci fasiküllerinde yanlışl-ar olduğu gazetelere aksetti,
hattâ yeni tabıları yapıldı. Bu eser hakkında
bugüne kadar böyle bir neşriyat yapılmadığı
nı öğrenmiş bulunuyorum. Bu durum karşısın
da arkadaşımızın iddialarına sadece fikir ola
rak hürmet etmek lâzımgelecektir, başka bir
şey yapmaya imkân yoktur.
Arkadaşlar; bir nokta vardır. Eserin ta
mamının ,42 bin liraya. malolacağmı söyledim.
. Arkadaşımız bâzı mülâhazalarla bunun: yüz :,
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bin. liraya çıkacağını söylediler. Bu hal diğer
eserlerimiz hakkında da yanlış bir fikir yarata
bilir. Şunu ifade edeyim ki, redaksiyon ve tape masraflarını dahi ilâve ederek söyledim,
Devlet. Matbaasının bütün memurlarının aylık
ları ve diğer bütün masrafları dâhil olmak üze
re kitabın fiyatı tâyin edilecektir. Devlet
Matbaasında yapılan bu gibi şeyler hariç mat
baalardan daha pahalıya malolmaktadır, fakat
onlardan daha iyi ve daha temiz kâğıtlara ba
sılmaktadır. Bu 42 (bin liranın, içinde belki
umum.müdürlüğün oturduğu binanın kira be
deli hariç, bütün masraflar dâhildir. Bunun
100 bin liraya kadar çıkacağını zannetmiyorum.
Arkadaşım, çok haklı olarak, böyle bir ese
rin basılmasından önce tetkiki için, bizim ken
di bünyemizde müsait ilim heyeti kâfi değilse
bunun üniversitede tetkik ettirilmesi lüzumu
na işaret ettiler. Nitekim, bizim zamanımızda
basılmak için gönderilen eserler gerek Ankara
ve gerekse istanbul üniversitelerine gönderil
miş ve tetkik ettirilmiştir, birtakımının değer
siz ve basılmaya lâyık olmadığı anlaşılarak ba
sılmasından vazgeçilmiştir. Bu, hakikaten doğ
rudur.
Bu eserin ilk başlangıcına ait izahatımı teyidedecek küçük bir tahrirâtı okumama mü
saadenizi rica ederim. Bu tahriratın tarihi 1939
dur, imza o zamanki müsteşar rahmetli İhsan
Sungu'nundur.
Aynen şöyle söylüyor, eserin müellifine ya
zıyor : «Türk tarih tâbirleri için bir kamus
hazırladığınız, gazetelerde görülmektedir. Bil
hassa 10 . V .1939 tarihli Tan Gazetesinde sa
yın M. Turhan Tan'm yazısından, eserinizin
tamamen hazır olduğu anlaşılmaktadır.
Bu eserin bir an evvel basılarak umumun is
tifadesine konulması için vekilliğimizce yapıla
bilecek iş hakkında bir karar alınmak üzere
esere' ait müsveddelerin ya emin bir vasıta ile
doğrudan doğruya vekilliğimize gönderilmesini
yahut buraya gönderilmek üzere istanbul'da
Devlet Dasımevi Direktörlüğüne teslimini veya
arzu edildiği takdirde bizzat.gönderilmesini ri
ca eder, saygılarımı sunarım.»
Satmalma hâdisesi böyle başlamıştır. On
dan sonra 1939 ve 1941 tarihli iki kararla 3 000
lira telif hakki ödenmek şartiyle eser satmalmmiştır.' Bizim zamanımıza kadar bu eserin
9 fâsikülu basılmıştır, ' 3 f asikül de bizim zama-
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nımızda basılmıştır. 13 ncü fasikülün son for[ maları basılıyor. Geriye 'beş fasikül kalmıştır.
Devamından başka çaremiz yoktur. Hataları
na rağmen, yanlışlığa, usulsüzlüğe, kanunsuz
luğa, bütün bu hatalara rağmen ilerde bir me
haz olmak üzere kullanılacak bir eser olarak
basımına devam olunacağını ve bu eserin biti
rileceğini de Yüksek Meclise arzederim. (Doğ
ru doğru sesleri) (Alkışlar).
VASFI MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane)
— Efendim, Millî Eğitim Bakanının ikinci iza
hatı da bendenizi tatmin eder mahiyettedir.
Müsbet bir rakam ve masraf iddiasında deği
lim. Devlet neşriyatı olduğuna göre Devlet
dairesinin bunun için çalışmasını daima hesaba
katmak lâzımdır. Bunu umumi takdire terkederim.
Ben ikinci olarak şunu arzedeyim: bu eserin
üçte ikisi basılmış bulunmaktadır. - Üçte biri
kalmıştır. Hemen hemen bitmiştir, yarım bı
rakılamaz, devamı zaruridir. Meselâ, mürettip
ve kâğıt masrafından mümkün olduğu kadar
tasarruf etmek üzere haşivlerinin kaldırılma
sı mümkündür. Her kelimenin karşısına mâna
sını koymak mümkündür. Hele ansiklopedik
neşriyat da tasarruf için daha büyük iktisat
lar yapılmaktadır.
Bir noktayı daha arzedeyim: Kitap, baka
nın da açıkladığı gibi, bizzat teklif edilerek ve
kararsız alınmış, sonradan karara bağlanmış
tır. Kitabın müsveddeleri görülmeksizin kitap
istenmiş bulunmaktadır. Kitabın müsvedde
leri de ortada yoktur, yani kitabın müsvedde
si Bakanlığa verilmemiştir. Müsveddesi mey
danda olmıyan kitap satmalınmı.ştır.
Bakanlığa verilen izahata göre şu kayıtlar
vardır: Müsveddelerin bakanlığa verildiği,
fakat filân tarihte bakanlığın yanması dolayısiylc ancak geriye kalanların müellifine iade
edildiği tesbit edilmiştir. Bakana bu türlü
malûmat verilmiştir. Bakan, ancak nâkildir,
kendisine verilen bu malûmata itimadım yok
tur. Zira Bakanlığın yandığı tarihte bu gibi
kitapların bulunduğu yer yani neşriyat mü
dürlüğü yanan bakanlık binasında değil, Yüzbaşıoğlu apartımamndaydı.
Bunlar daima
neşriyat müdürlüğü mahzenlerinde bulunan
dosyalar içinde muhafaza edilmektedir. Bina
enaleyh yanan bakanlık binasında yanması
mevzuubahis değildir.
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MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ
(Samsun) — Efendim, arkadaşımın bu haşivler
hakkındaki işaretlerini dikkatle tesbit ettim,
bunun üzerindo duracağım.
Geri kalan fasiküller için de arzedeyim k i :
Eğer altı fasikülü bu suretle beşe indirirsek bu
nun hakikaten bir kazanç olacağını temin ede
rim.
Gelelim naklettiğim hâdisenin inanılmaz ta
rafına. Arkadaşlar hakikaten bu eser Neşriyat
Müdürlüğünde ve nihayet Talim ve Terbiyede
bulunması icabeden bir eserdir. Bu eserin satınalmdığı zamanki Neşriyat Müdürü Faik Reşit
Unat'ti. Bu eser Faik Reşit Unat'in elindedir.
Kendisi Tarih ve Coğrafya ile ilgilidir, bu eseri
elindo tutmaktadır. Bilâhara, yine bana arzedileni naklediyorum, Faik Reşit Unat Talim Ter
biye üyesi oluyor. Eseri de kendisi ile beraber
Talim Terbiyeye götürüyor. Talim ve Terbiye
Dairesi de yanan binada değildir. Fakat binanın
yanacağı sırada Faik Reşit Unat Yüksek Ted
risat Umum Müdürlüğüne naklediliyor ve bu
tomarı da beraberinde Vekâlete götürüyor. Ba
na verilen malûmat budur. Ne dereceye Radar
doğru olduğunu takdirinize arzediyorum.
BAŞKAN — Gündeme devam .ediyoruz.
2. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Bo
ran'tn, adalet kadrosundaki nakil ve tahvillerle
bunlar dolayısiyle harcanan ödenek hakkındaki
sorusuna Adalet Bakam Rükneddin
Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı (6/508)
16 . X n . 1951
T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
, 1. 14 Mayıs 1950 tarihinden 1 Aralık 1951
tarihine kadar Hâkimler Kanununa göre İnzibat
Meclisince mecburi tahvillerine karar verilenler
hariç olmak üzere nakledilen yargıç, savcı ve
ya savcı yardımcılarının adedi nedir?
2. 14 Mayıs 1950 tarihinden 1 Aralık 1951
tarihine kadar adalet kadrosunda bu neviden
nakil vo tahviller dolayısiyle yolluk ve saire na
mı altında ne miktar ödenek sarf edilmiştir1?
.Hususlarının Anayasanın 22 ve İçtüzüğün
149 ve mütaakıp maddeleri gereğince Adalet
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygı ile rica ederim.
Mardin Milletvekili
M. Kâmil Boran
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BAŞKAN — Söz Adalet Bakanının. "
'
ADALET BAKANIRÜKNEDDÎN N İ S U H Î OĞLU (Edirne) —• Muhterem arkadaşlar; Mar
din Milletvekili sayın Mehmet Kâmil Boran ta
rafından verilen sözlü soru takririnde;
1. 14 Mayıs 1950 tarihinden, 1 Aralık 1951
tarihine kadar, Hâkimler Kanunu hükümlerine
göre, İnzibat Meclisince, mecburi tahvillerine
karar verilenler hariç olmak üzere, nakil ve
tahvil edilen yargıç, savcı ve savcı yardımcıla
rının adedi nedir?
2. Mezkûr tarihler arasında yapılmış plan
bu nevi tahviller dolayısiyle yolluk ve saire na
mı altında ne miktar ödenek sarf edilmiştir? Di
ye sorulmaktadır.
1. 14 Mayıs 1950 tarihinden, 1 Aralık 1951
tarihine kadar yani on sekiz buçuk ay içinde
- înzıbat Komisyonu kararma müsteniden yer
leri değiştirilenler hariç olmak üzere - nakledi
len yargıç, savcı ve savcı yardımcılarının adedi
(995) dir.
2. Bu iki tarih arasında bu gibi nakil ve
tahviller dolayısiyle ödenen harcırah miktarı
ise 209 516 liradır.
Bu nakil ve tahvillerden mühim bir kısmı,
kendilerinin veya ailelerinin sıhhi durumları,
çocuklarının tahsil vaziyetleri veya terfileri
dolayısiyle talepleri üzerine yapılmıştır.
Geri kalan kısmı da gerek teftiş raporların
dan, gerek mahallerinin, şikâyetleri neticesinde
bulundukları yerlerde memuriyet vazifelerinin
devamı bakanlığımızca münasip görülmiyen,
hattâ mahzurlu görülenlerden Hâkimler Kanu
nunun 63 ve 67 nci maddelerinin verdiği salâ
hiyete dayanılarak yapılmıştır.
Adalet teşkilâtımızın zedelenmeden ve müs
takar bir halde çalışması 'gaye ve prensibimiz
dir. Sebepsiz nakil ve tahvillerin adalet işleri
ve dâvalar 'üzerinde yapacağı tesirler malûm
dur. Ancak, uzun müddet bir yerde kalmış ve
ya hakkında şikâyetler tevali etmekte bulun
muş bir vazifelinin orada daha ziyade kalması
hem kendisinin huzur ve sükûnunu bozacağı,
hem de bu yüzden âmme işlerinin gereği gibi
yürümesine mâni olacağı inkâr edilemez.
Bakanlığımız yapılan bütün bu tahvil ve
nakillerde arzettiğim sebeplerle beraber dâva
ların aksamaması, şahsi hakların ihlâl edilme
mesini ve nihayet adalet işlerinin en iyi şekil-
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de yürütülmesinin teminini birinci plânda göz
önünde tutmaktadır.
(Burada soru çerçevesi dışında olmakla: bera
ber 14 Mayıs 1950 tarihinden evvelki 17 aylık
müddet içinde yapılmış olan nakil ve tahvillere
ait rakamları açıklamamıza müsaade buyurma
nızı rica edeceğim. (Soldan bravo sesleri). Ba
suretle soru sahibinin repertuvarma da bu ma
lûmat ilâve edilmiş olacaktır.
14 Mayıs 1950 tarihinden evvelki 17 ay için
de çıkarılmış olan 54 kararname ile, inzibat ko
misyonunca tahvillerine karar verilenler hariç
olmak üzere, nakil ve tahvil edilmiş olan yar
gıç, savcı ve savcı yardımcılarının adedi 1249
dur. Bunlara ödenen harcırah miktarı da
239 553 liradır..
Her hangi bir hükümetin zamanı idaresine
ait bir mukayese yapmak maksadımız değildir.
Bu mâruzâtım mücerret soru sahibine faydalı
olmak içindir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar).
NAŞİT FIRAT (Ordu) — Adalet Bakanına
yakışır bir ifade.
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASUHÎOĞLU (Devamla) — Bizim hattı hareketi
miz kanundan ayrılmamak ve kanuni şartlar
içinde ne icabediyorsa onu tereddütsüz yap
maktır ve Adalet Bakanlığınız böyle hareket
etmektedir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar).
MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) —
Muhterem arkadaşlarım.... (işitmiyoruz sesle
ri). işiteceksiniz efendim.
Sayın Bakanın izahlarına....
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Teşekkür
ederim.. (Gülüşmeler).
BAŞKAN — Müsaade buyurun, hatip söz
lerine devam etsin.
MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) —
Sayın Bakanın izahlarından sonra bu konudaki
görüş ve düşünüşlerimi Yüksek Kamutayda
bütçenin müzakereleri sırasında arzetmeyi uy
gun görmüştüm. Fakat benim soruma dâhil
olmıyan bir hususu mevzuubahis ettikleri için
şimdi cevap vermeye mecbur oldum. Affmızı
rica ederim.
Arkadaşlar; Sayın Adalet Bakanının verdi
ği rakamları dinledim. Bu rakamlar, nakil ve
tahvilleri hususunda yalnız bakanlık görüşünün
bir ifadesidir.
Yüksek huzurunuza yer yer dolaştığım böl
gelerde nakil ve tahvil realitesinin yarattığı
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huzursuzluğun ve ıstırabın bir tercümanı olarak
(Soldan, vah vah sesleri, gürültüler) bu mühim
dâvanın millet huzurunda ve oriun temsilcileri
olan Yüce Meclis huzurunda bütün hakiki tab
losunu canlandırmak için getirmiş ve bu suali
sormuş bulunuyorum.
Soru mevzuu olan dâva; bizzat kendisi gibi
müstakildir. Partiler üstüdür, demagojiden
uzaktır. Ve bu hakikat ile Yüce Kamutayda
ifadesini bulacaktır.
Arkadaşlar, esefle arza mecburum ki, yargıç
ve savcılarımızın nakil ve tahvillerinde keyfî
saikların geniş ölçüde rol oynadığı bir vakıadır.
Kaza hakkının kullanılması, bu hakkı kullanan
cihaz için sarsılmaz bir istikrar ister ve buna
şiddetle ihtiyacımız vardır.
Bu hakkı kullananlar şu veya bu saikla mü
temadi surette vazifeli bulundukları yerlerden
başka yerlere kaldırılırsa, vazifelerinin mevzuu
olan ve mutlak bir istikrar istiyen kaza hak
kının kullanılması bundan elbette müteessir
olur.
Şu halde yukarıda da işaret ettiğim gibi dâ
va, Anayasa ile teminat altına alman kaza hali
kının istimali meselesiyle doğrudan doğruya il
gili ve müstakil, kaza kuvvetine taallûku dolayısiyle her türlü siyasi mülâhazalar üstünde
hassasiyetle üzerinde durulacak en hayati bir
meseledir.
Arkadaşlar; milletin en kutsi hislerinden
birisi de adalet duygularıdır. (Soldan vecize
sesleri, gülüşmeler) Vicdanlarda hüküm süren,
kaynıyan en necip hislerin başında adalete hür
met duygusu gelir. (Bravo sesleri, gülüşmeler)
Milletin bu asil ruhunda ve tarihten önceki za
mandan beri şuurunda yuğrulan ve benliğinde
beslediği adalete bağlılık fikrinden sızmaktadır.
Onun içindir ki, Türk Milleti, bütün tarihinde
millet olarak adaletin hürmetkarı ve müdafii
olmuştur.
Arkadaşlar, bugünkü manzara maalesef elem
vercidir. (Soldan gülüşmeler, ya dünkü manza
ra sesleri) Cumhuriyet devrinin diktatoryal te
lâkki. edilen zamanlarında bile eşine ve emsaline
asla ve hiç tesadüf edilmiyen hak ve adalet ül
külerini hiçe sayarak yapılan fiillerin ıstırabı
yalnız bu camia arasında değil, bütün memleket
te hissedilir bir huzursuzluk âmili olmuştur.
Hukuk devletinin demokrasi dâvasiyle bir-
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likte, tahakkukuna milletçe çalıştığımız mesut
bir rejimde sultanların hüküm sürdüğü en şeddetli istipdat devrinde bile bu yüksek ve necip
adalet mesleki mensupları... («Soldan sizin za
manınızda» sesleri), («14 Mayıstan sonra ol
maz» sesleri) Asabi olmayın efendim, müsaade
buyurun.
BAŞKAN — Hatibin sözünü ikmal etmesine
müsaade buyurun.
M. KÂMİL Boran (Devamla) —. Adalet
mensupları bu derece keyfî, indî ve tamamen
siyasi tesir ve saiklar altında dama taşı gibi..
(Gürültüler, asla sesleri)
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Misal,
misal... Vakıa bildirin. (Gürültüler) Misal iste
riz, misal! Misal gösterin!
BAŞKAN — Kamil Bey muhavereye sokma
yın rica ederim.
>
M. KÂMİL BORAN (Devamla) — Ben mu
havereye sokmıyorum, onlar sokuyorlar.
BAŞKAN — Siz devam buyurun, ben onla
ra müdahale, etmemelerini rica ederim. Müsaa
de buyurun efendim, hatip kendi telâkkilerini
söyliyecek. (Soldan «Misal gösterin» sesleri)
KÂMÎL BORAN (Devamla) — Ben şimdi
ye kadar vesikasız konuştuğumu tasavvur etmiyarum. Yüce Kamutaya misal vermeden bu
kürsüden inmiyeeeğim. Müsterih olunuz, yal
nız sükûnetle dinlemenizi rica edeceğim.
Bizzat vicdanında kontrol ve murakabesin
den uzak bir vaziyette, her türlü idari teamül
ler ve kanuni haller dışında yerlerinden oyna
tılmak bahtsızlığına uğratılmamışlardır.
BAHADİR DÜLGER (Erzurum) — Misalsiz
olmaz. Misal isteriz. "Vaka, vaka! (Soldan «Mi
sal söyleyin» sesleri)
• "M. KÂMÎL BORAN (Devamla )— Arka
daşlarım, madem ki, ısrar buyuruyorsunuz, söyliyeyim. Bendeniz adalete intikal eden işler
hakkında bir misal vermeyi arzu etmiyordum;
arzunuza uyarak yakın bir misal arzedeyim.
Keçiören'de bir cinayet işleniyor, tahkika
tına savcı muavini Remzi Balkanlı memur edili
yor. Bu hâdisenin kısaca bir tablosunu çize
ceğim.
17 yaşlarında genç bir kız, Keçiören'in ten
ha bir köprüsünün altında sırtı duvara dayan
mış, ayak ayak üstüne konulmuş, tabancanın
namuslu havade ve ayakları arasında konulmuş
ve hâdiseye bir intihar süsü verilmiştir.
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Esasen çok hassas olan kıymetli savcı mua
vini bu tahkikatı bizzat idare etmiş ve bütün
hassasiyeti ile sona erdirmek için büyük bir
meslek ve vazife aşkiyle başlamış iken bu zat
nasılsa, adlî tarihte emsaline ranstlanmıyacak
bir şekilde Yargıtay Başımuavinliğine alınmış
ve yerine Yargıtay Başsavcı Yardımcısı veril
miştir.
ÇALIŞMA BAKANI NURN ÖZSAN (Muğ
la) •—• Kaatili himaye için mi yapılmış bu iş?
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) —
Sayın Özsan, birlikte Adalet Komisyonunda ça
lıştık, vicdanınızdan eminim. Müdahale edece
ğinizi ummuyordum. (Devam, devam sesleri)
Müsaade buyurun, sözümü bitireyim.
BAŞKAN — Vaktiniz az kaldı.
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) —
Efendim, sual tevcih ediyorlar.
BAŞKAN — Size sual tevcih edemezler, so
ru müessesesinden soru sahibine veya bakana,
bir milletvekili tarafından sual tevcih edile
mez. Siz devam buyurun.
MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) —
Arkadaşlar, Ankara Savcı muavini Remzi Bal
kanlı'ya emir tebliğ ediliyor, fakat tebellüğ
etmiyor, nihayet, Yargıtay Başsavcılığı mua
vinliğine veriliyor. Emri alan bu arkadaş dos
yayı, dizi puslasına bağlıyor, ve bakanlığa tev
di ediyor ve diyor ki, benim tahvilim, üzerin
de hassasiyetle durduğum tahkikatı elimden
almak için yapılmıştır. (Soldan, «başka sebep
vardır» sesleri, gürültüler) Bu nakil arkadaş
lar . . .
(Soldan bir ses-Bolu'daki Haşmet Orbay dâ
vasında da yapılmıştı.)
MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) —
Arkadaşlar, bu nakil adliye tarihinde görül
müş bir nakil değildir.
Arkadaşlar, daha başka misaller de isterse
niz verebilirim. (Soldan, «ver, ver, bekliyoruz»
sesleri)
Arkadaşlar, ara seçimleri dolay isiyle Deniz
li'nin Buldan Kazasına gitmiştim, benim ada
şım- olan Buldan Savcısı muhitte sevilmiş ve
iyi tesirler bırakmış bir arkadaştır, bütün De
nizli milletvekilleri arkadaşlarım bunu bilirler.
Fakat her nedense arzusu olmadığı halde be
nim memleketim olan Derek'e nakil edildi, (Sol
dan, «seni memnun etmek için» -sesleri, gülüşme-.
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,1er) Evet çok memnunum, benim kazama nak- I Bilâhara 18,5 aylık bir zamanda 995 nakil ve
••[edilmiştir. Buna sevindim. (Soldan gürültü
tahvil yapılmıştır. •"--'
"
ler) Misal emrettiniz de onun için. arzettim., .
Buyurdular ki, memlekette dolaşıyorum, gö
BAŞKAN — Üo dakikanız kaldı.
rüyorum, adlî bir huzursuzluk vardır, dediler.
şimdi soruyorum: Bu rakamların belagatı kar
M. KÂM İL BORAN (Devamla) — Arkadaşla
şısında, acaba adlî huzursuzluk o vakit mi vardı,
rım, millet olarak ve bu milletin haklarını mün
şimdi mi vardır?
hasıran meşru olarak kullanmak için seçilmiş ve
kullanmaya vazifeli milletvekilleri sıfatiyle Dev
İkincisi; gezdiğim yerlerde böyle işaretlerle, hâ
diselerle
karşılaşıyorum dediler. (Bunda da Yük
letin yüksek idare cihazlarından biri olan ve
sek Meclisi işhad ediyorum, sizin, şu Meclisin hey
adalet cihazının başında vazife almış bulunan
eti umumiy esi, yüzlerce arkadaş memleketi dola
bir milletvekilinin, (bir Adalet Bakanının) za
şıyorlar, fakat bir gün gelip de böyle bir şeyden
manında milletin kendisine tevdi eylediği vekâ
bahsetır emişlerdir.
let vazifesini bu suretle ve mensup olduğu kabi
neye kargı ve Anayanın ve kanunların bütün
CEZMI TÜRK (Seyhan) — Var var; Adana
teminatlarına ve mesuliyet hükümlerine rağmen
Başsavcısı ve Başyardımcısı.
pervasızca bu -derece huzursuzluk yaratıldığına,
RÜKNEDDİN NASUHÎOĞLU (Devamla) —
kötüye kullanıldığına şahit olunması son derece
Aynı vicdana malik ve aynı memleket bağlılığı
elem vericidir.
ile meşbu bu heyeti aliyenin diğer azaları bana
Adlî tarihimizde bir huzursuzluk sayfasının
böyle bir şey söylemiyor.
yer bulmasını, bu millet ve onun vekilleri hu
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Bâtıl mâkisünzurunda en şiddetli elem duygulariyle beyana
aleyh olamaz.
mecbur olduğumdan dolayı vazife, şuur ve vicda
RÜKNEDDÎN NASUHİOĞLU (Devamla)
nımın ve millete karşı olalı mukaddes vecibele
— Binaenaleyh rakamların belâgati ve Yüksek
rimin, en asgari ölçüde olsa bile, ifadan duydu
Meclisin huzuru bu meselenin nasıl olduğunu
ğum haz çok büyüktür. Aynı hazzı duyacağın
ifadeye kâfidir. (Soldan bravo sesleri)
dan şüphe etmediğim Kamutayın... (Asla sesleri).
Bundan başka Sayın Kâmil. Boran, bir millet
MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Senin
vekili olarak görmüş olduğu bir şey varsa gelip
düşündüğün gibi birşey düşünmedik.
bana bunu pekâlâ söyliyebüirdi. Ama bana bir
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) —
kaç defa şeref verdiği vakit hiç bunlardan bah
Ben vicdanımın, millete karşı olan mukaddes
setmemiştir. (Şimdi öğrenmiştir sesleri)
olan mukaddes vecibelerinden bahsediyorum. Siz
Şimdi bu mevzuu arzcınkten sonra bir nok
«Asla» diyorsunuz.
taya daha işaret edeyim.
.... Kamutayın bu mevzuda göstereceği hassa
Bir misalden bahsettiler. Burada bir hâdise
siyetin murakaba bakımından değeri ölçülemiyeolmuş, bir'cinayet veya bir intihar olmuş, tahki
cek derecede büyük olacaktır.
katını bir arkadaş deruhte etmiş, onun üzerin
Dâvamız, söze başlarken de belirttiğim gibi,
den bu vazife alınmış, başkasına verilmiş. Yanıl
partiler üstü kutsi ve müşterek bir dâvadır. Bu
mıyorsam Remzi Balkanlı denilen arkadaş Halk
itibarla bu türlü elem verici icraata son veril
Partisi zamanında vazifeden çıkarılmış, âciz kal
mesini Hükümetten temenni ederim.
mış ve bendenizin inhası ile tekrar vazifeye alın
BAŞKAN — Adalet Bakanı.
ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASUHİOĞLU (Edirne) —- Arkadaşlar, demin soru çer
çevesi haricinde olduğunu işaret ederek söylemiş
olduğum rakamlar yalnız Sayın Kâmil Boran'm
işine yaramadı, bizim de burada işimize yaradı.;.
Tekrar ediyorum, bir mukayese yapmak istemez
dim, ama mevzu icabettirdiği için tekrar ediyo
rum : 17 ay zarfında seçime takaddüm eden gün
lerde 1240 bukadar nakil ve tahvil yapılmıştır. |

mıştır. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) Rica ede
rim Sözlerini çok ölçülü söylesinler, hâdiselere
madde olarak istinat ediyorum, çok dikkatli ko
nuşsunlar. Eğer sözlerinde ölçülü konuşsalardı,
çok iyi olurdu. Ben nihayet cevaplarımda madde
ye, rakama ve hâdiselere istinat ederek arzettim.
Bir dâvayı ele aldılar ve güya Adalet Bakanının'
bir cinayeti görmüş' olduğu şeklinde ifade ve işa
rette bulundular ki, ben bunu katiyen ciddî bir
hareket olarak telâkki etmem. Bu itibarla bu
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noktai nazarlarını şiddetle reddederim. (Soldan
bravo sesleri, alkışlar)
)
Takdir buyurursunuz ki, Remzi Balkanlı 'nm
vazifeye alınmasında her hangi bir usulsüzlük
varsa bunu madde olarak tasrih etmelidirler.
Bunu müsaadenizle başka bir gün yüksek huzu
runuza getireceğim. (Bekleriz sesleri) Bu suretle
bu inhanın bütün safahatını sizlere arzedeceğim.
Nakil ve tahvil gibi bir mesele ortaya sürdü
ler. Fakat yüksek huzurunuzda kendilerine da
ha geniş malûmat ve rakam ve tarih ile arzı
cevap edince soru mevzuu dışına çıktılar ve va
ziyeti tam mânâsiyle izah eden ve açıklıyan Hü
kümetin mesul bir adamına bir cinayeti örtbas
ediyor şeklinde, bu mânaya gelecek şekilde ko
nuştular ki, bu derece ölçüsüz isnatlarını bir millevekiline ve bir siyasi parti mensubu olan
bir
arkadaşa asla yakıştıramadım, arkadaşlar. (Tar
ziye versin sesleri) (Soldan alkışlar).
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET A&AOĞLU
(Manisa) —
Mulîterem arkadaşlar, memleketimizin ve bü
tün dünya parlâmentolarının tarihinde, şimdi
şahit olduğunuz hâdise kadar bir yandan ha
zin, bir yandan ders verici bir hâdise ender gö
rülmüştür. (Soldan bravo sesleri). Büsbütün
başka bir mevzu ile karşınıza çıkarak, mevzu
un inhiraf ettiğini gördüğü dakikada adalet
müessesesini en ağır ithamlar altında bırak
makta tereddüt etmiyen bir zihniyet karşısmdasmız. Memleketimizde demokratik rejimin
bütün ahlâkiyatiyle yerleşmesini istiyorsak her
şeyden evvel ister Meclisimizde olsun, ister
memleketimizin şu veya bu uzak köşesinde ol
sun bu çeşit iftira zihniyetini kökünden temiz
lemek mecburiyetindeyiz. (Soldan bravo ses
leri). Yüksek Meclis huzurunda ve onun arka
sında Türk Milletinin huzurunda ben bu efen
diden şimdiki ağır ima ve iddiasını ispat etme
sini istiyorum. (iSoldan bravo sesleri, alkışlar).
İspat edemediği takdirde, Millet kürsüsünden
vesikasız, mesnetsiz, devlet ve milletin en mu
kaddes müesseselerine ve mefhumlarına siyasi
maksatlarla tecavüzden içtinap edemiyecek bir
karakterde sayılması lâzımgeleciğini ilân edi
yorum. (Soldan bravo sesleri, alkışlar).
BAŞKAN — Mehmet Kâmil Boran!.
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) -~
Arkadaşlar, benim karakterimden bahseden Sa-
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met Ağaoğlu... (Soldan .şiddetli gürültüler, masalara vurmalar, ispat et sesleri). Benim ka
rakterimden bahseden Samet Ağaoğlu... (Sol
dan gürültüler, ispat et, şahsi konuşma sesleri).
Kamutayda olduğunuzu unutuyorsunuz galiba.
BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmiyelim.
M. KÂMİL BORAN (Devamla) — İspat da
edeceğim. Benim karakterimden bahseden
('Soldan gürültüler, masalara vurmalar).
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Saray
lar meselesinde bu millet kürsüsünden yalan
söyledin ve burada hakikat ifade edilince de
sükût ettin.
M. KÂMİL BORAN (Devamla) — Ben sa
raylar meselesinde yalan söylemedim.
BAŞKAN — Efendim; müsaade buyurun,
mevzu dışına çıkmayın. (Şiddetli gürültüler).
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) —
Efendim; yalan söyliyen milletvekilini istifa
ya davet edeceğim. (Şiddetli ıgürültüler, sıra
kapakları gürültüleri).
Benim yalan söyliyecek karakterim yoktur..
(Şiddetli gürültüler).
BAŞKAN — Efendim, sükûneti bozmayın,
hatibin sözünü kesmeyin. (Gürültüler).
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) —
Hüseyin Bey; sözünüzü reddediyorum.
NAŞİT FIRAT (Ordu) — Bu vaziyette Re
is Bey, ya inzibati tedbir alır veya celseyi ta
til edersiniz.
METMET KÂMİL BORAN (Devamla) —
Bana, efendi diye hitap eden Samet Ağaoğlu'na
hitap ediyorum. (Şiddetli gürültüler, sıra ka
pakları gürürltüleri).
BAŞKAN — Mevzua geçin efendim. Tahrik
yapmayın, tahrikiâmiz konuşmayın.
M. KÂMlL BORAN (Devamla) — Bana ya
pılan hücumları iltifat, benim sözlerimi tariz
telâkki ediyorsunuz, Reis Bey.
BAŞKAN — Efendim, devam buyurun.
M. KÂMlL BORAN (Devamla) — Bana ya
pılan tarizlere cevap vereceğim.
BAŞKAN — Veriniz.
M. KÂMİL BORAN (Devamla) — B e n i m
karakterimden şüphe eden Samet Ağaoğlu'na
soruyorum, İstanbul'da hâkim olarak bulundu
ğum zaman millî korunma meselesinden suçlu
bulunan bir adam için tavassutta bulunmadı
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mi? (Sağdan bravo sesleri). Vesika isterseniz
memleketim ve hâkimlik ettiğim İstanbul şahit
tir. (Soldan gürültüler).
BAŞKAN — Mevzu haricine çıkarsanız sö
zünüzü keserim.
M. KÂMİL BORAN (Devamla) — Ben or
taya sizin arzularınıza uyarak bir misal ver
dim. Bu mevzuu sizin Demokrat Parti Kon
gresi sırasında Kudret Gazetesi yazmıştı ve de
mişti ki; «Demokrat Parti delegeleri sorsun,
hükümet cevap versin!» Günlerce bekledim,
buna bir cevap verilmedi. Kongre bitti, gene
cevap verilmedi. Ben işi tahkik ettim, araş
tırdım ve vardığım neticeyi isteğiniz üzerine
arzettim. («Cinayet ne oldu, örtbas mı edildi?
Onu söyle» sesleri).
Ben adalet mekanizmasının bir cinayetin
tahkikat safhası üzerinde iken onu işkâl ede
cek surette beyanda bulunamam, hâkimlik
yapmış bir adamım. (Gürültüler). Ben kim
seyi itham altında bulundurmuyorum.
BAŞKAN — Eica ederim, karşılıklı sual,
cevap şeklinde bu mevzua devam edecek olur
sak neticesi gelmez.
M. KÂMİL BORAN (Devamla) — Reis Bey
soruyorlar, cevap veriyorum.
BAŞKAN — Siz devam buyurun, arkadaş
lardan söz kesmemelerini rica ederim.
M. KÂMİL BORAN (Devamla) — İçinde
yıllarca yaşadığım adalet' cihazı, adalet men
subu arkadaşlara hücum edecek karakterim
yoktur. Böyle bir söz de sarfetmedim. Sadece
yapılan tahvillerden bahsettim. Bahadır Bey,
hakikattir bu! Ben de tarihte eşi olmıyan bir
hâdiseyi, çok hürmet ettiğim sayın Adalet Ba
kanından soruyorum: Yargıtay Başsavcı Mu
avinliğinden Ankara Savcılığı Muavinliğine tâ
yin hâdisesi şimdiye kadar hiç görülmüş mü
dür, görülmemiş midir? («Netice ne olmuş, tah
kikat kalmış mı?» sesleri). Müsaade buyurun,
müsaade buyurun. Böyle bir tahvile ihtiyaç var
mıdır? Buna lüzum yoktur arkadaşlar. Rica
ederim. Sizin vicdanınızdan, hepinizin vicda
nından katiyen şüphem yoktur arkadaşlarım.
Buna bir zaruret var mi idi arkadaşlar? Anka
ra Savcı Muavini Temyize, Temyiz Mahkeme
si Başmüddeiumumi Muavini Ankara'ya? Bu
nun değiştirilmesi doğru mudur arkadaşlarım?
Ben bu nakilleri keyfî bir hareket olarak telâk
ki ediyorum.
i
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RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Dilinin altın
da bir bakla var, çıkar onu, ne demek isti
yorsun söyle, söyle! Açık konuş!
BAŞKAN — Kudret Gazetesinde yazıldığı
şekilde midir diye Adalet Bakanından soruyor.
M. KÂMİL BORAN (Devamla) — Arkadaş
lar, benim gizli bir şeyim yoktur. Gizliliği se
ven bir insan da değilim. Bu keyfî tahviller
memlekette huzursuzluk âmili oluyor, buna bir
son verilmesini istirham ediyorum, başka bir
gayem yoktur. Adalet Bakanının kullandığı,
menfur, kelimesini reddederim. Bu şekilde ko
nuşmaya hakları yoktur.
BAŞKAN — Adalet Bakanı, buyurun.
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar, Mardin Mil
letvekili, umumi bir mevzuda,, müphem şekilde
sorduğu bir sualden ayrılarak işi getirdi, bir
noktaya bağladı.
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) —
Ben getirmedim.
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Devamla) — Bir mukayese yaptım.
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) —
Sormadığı husus hakkında cevap vermeseydi
niz, konuşmıyacaktım.
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — Diyor ki; Yani arzuları
şu idi, ben çıkacaktım kürsüye, şu kadar ay
zarfında bu kadar adam değişti, şu kadar öde
nek verildi deyip susacaktım, böyle şey olmaz.
Ben de kendilerine cevap yerdim, zamanı sabı
ka ait bulunan şu noktaları arzettim.
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) —
Yani politika yaptınız.
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — Tabiî politikaya politi
ka ile cevap verilir. Sizin o sualinizin politik
olduğunu takdir etmiyor muyuz? Ne ise karşı
lıklı konuşmaya vesile vermiyeyim.
Dayandıkları bir noktayı belirttiler, bir in
tihar veya cinayet meselesinde tahkikat ya
pan bir savcı vazifesinden alınmış ve bu tahki
kat başkasına verilmiş. Bu arkadaşlar, Meclis
kürsüsünde efkârı umumiye önüne atılmış bir
mevzudur, bunun hiçbir noktası, en ufak nok
tasına kadar mahrem kalmamalıdır açıklanmalı
dır. Size arzediyorum, bütün safahatiyle konuyu,
yüksek Meclisinize arzedeeeğim. Bu benim vazi-
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(Soldan bravo ses

Diğer taraftan, Sayın Kâmil Boran « bu (kür
süden konuşurlarken bu kürsünün seviyesine
uygun konuşsun» demişti. Ben bu kürsünün se
viyesini. bilirim, kendilerinden ders alacak deği
lim. Yine kendilerine şunu arzetmek isterim k i ;
buranın seviyesine uygun olarak konuşsunlar.
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Şahsıma sa
taşma olmuştur, kafalarda istifam hâsıl olmuş
tur, söz istiyorum.
BAŞKAN — Soru müessesesinin görüşülme
si bitmiştir'. (Gürültüler reye reye sesleri)
Hüseyin Balık'm Kâmil Boran konuşurken
tüzük harici müdahalesi üzerine, Kâmil Boran,
ben saraylar meselesinde yalan söylemedim, söyliyen arkadaşı istifaya davet edeceğim, şeklin
de bir söz söyledi, Kâmil Gündeş ismini söyle
medi. Binaenaleyh reyinize arzedeceğim. Kâmil
Gündeş'in konuşmasını kabul edenler.. Kabul
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Buyurun Kâmil
Gündeş.
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Çok kıymet
li arkadaşlarım, ben sizleri fazla rahatsız etmiyeeeğim. Geçen celselerde yattın diye iftira
eden Kâmil Boran 'a dedim ki, vazife icabı ola
rak dahi yatmadım, vazifemin başladığından
bitmesine ve ondan ela bugüne kadar saraylarda
- kelimeyi aynen zaptetsin - müştemilâtında ve
köşklerde yatmadım. Şerefli insanlar şerefli in
sanlara hürmet ederler. Eğer kendileri Yüksek
Meclis huzurunda ifade ettiği mevzu haricinde
oralarda yattığımı ispat ederse, çok sevdiğim
ve şeref duyduğum Milletvekilliği vazifemi
muhterem Kayserili hemşehrilerime bırakmaya
razıyım. Şimdi, ispat edeceğim diyorlar.
Sayın arkadaşlar, sizlerden, muvafık ve mu
halif arkadaşlardan bilhassa rica ediyorum. Ka
falarda istifham bırakmasın. Meclisin İdareci
üyeleri, Hükümet var, teşkilât var; kendileri de
İnceleme Komisyonunda vazifelidirler. Bir an
evvel ispat etmeleri için kendilerini bu kürsü
ye davet ediyorum. Bugün, yarın, her hangi bir
gün bu ispatı yaptıkları gün, ben sözümde m.usırrım. Aksi takdirde diyeceğim bir tek söz var:
Ben yatmadım, fakat küçük politika yapmamak
için kendisine de yattın demedim. Kendisi yat
tı, aylarla yattı. (Soldan bravo sesleri) Hem de
kendi arkadaşını işhat ediyorum. Aksi sabitse
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ben yalancıyım. Aksi. takdirde kendisi iftira
ediyor, kendisi yalancıdır. (Soldan alkışlar)
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) ~
Arkadaşlarım, Millî Saraylar mevzuunda tekrar
konuşmayı istemezdim. Mademki Sayın arkada
şım arzu etti, cevap arzedeyim. Tekrar huzuru
nuza bu Yüce Kamutaya ve bütün millete hitap
ediyorum: hayatımda yalan söylemedim ve söylemiyeceğimde. (Soldan gürültüler). Arkadaşlar,
benim yakından bildiğim, ve duyduğum şudur:
DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Duymak
başka, görmek başkadır.
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) —
Rica ederim, hâkimlik edenler duymakla görme
nin birbirinden farklı olduğunu zannederim, bi
lirler.
BAŞKAN — Rica ederim, hariçten müdahale
suretiyle konu haricine işi götürmiyelim.
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) —
Arkadaşımız geçen yıl kış mevsiminde vazifeli
olmadığı halde İstanbul'a gitmiş ve Millî Saray
larda iki gece kalmıştır. İhsan Şerif Bey burada
mıdır? (Yok sesleri). İşi halledecektim, fakat
yoktur. İhsan Şerif Bey arkadaşımı işhad edip
onu da burada konuşturacaktım. Eğer aldanıyorsam, aldandım, diyecektim. (Yook olmadı sesleri,
soldan gülüşmeler gürültüler) Gündeş, sen benim
sınıf arkadaşımsın, benim iftira edecek karakter
de olmadığımı sen do bilirsin. Ben, Millî Saray
larda tahkik ettim arkadaşlarım. İhsan Şerif
Bey burada olsaydı onu da işhad edip söyletecektim. (Sen yattın mı sesleri).
HÜSNÜ YAMAN (İstanbul) — Mukabeleten sen de istifayı kabul et.
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin.
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) —
Bendeniz memleket dâvası için çalışırım istifam
için bir sebep yoktur. Ben millî iradenin tecel
lisi ile geldim, kendiliğimden gelmedim ki istifa
edeyim.
HÜSNÜ YAMAN (İstanbul) — Yok hayır
siz istifa edeceğim dediğiniz için hatırlatıyorum
(Gürültüler).
M. KÂMİL BORAN (Devamla) — Hayır ar
kadaşlar, ben istifa edeceğim demedim. Binaen-,
aleyh Millî Saraylarda vazifeli olarak gittiğim
zaman takatimin nispetinde bu vazifeyi yapmaya
çalıştım. Eğer Kâmil Gündeş'in yattığını gözüm
le görseydim. fotoğraf makinesiyle tesbit etmek
imkânına sahiptim. Halbuki arkadaşlar erzedi-
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yorum. Gözümle görmedim, işittim. (Ulus Gaze- I olarak yatmakta mahzur yoktur.
tesinda okundu mu sesleri).
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Yalnız İh
HÜSNÜ YAMAN (İstanbul) — Bu şereften I san Şerif arkadaşım dâhi saraylarda yatmadı.
kaçmak yok. Böylece konuş...
I Bu mesele şöyledir : İhsan Şerif yattı denen yer
neresi bunu da millet huzurunda izah etmek is
MEHMET KÂMİL BORAN • (Mardin) —
İhsan Şerif Bey olsaydı, o da benim gibi söyli- ı terim.
yecekti. Fakat ben buna rağmen bu işi bir iki
Arkadaşlar; Dolmabahçe Sarayı bir mabeyn,
kişi ile bırakmıyacağım, esaslı şekilde tahkik ede- | bir de haremden müteşekkildir. Bunun müşte
ceğim, ve önemle üzerinde duracağım. Tesbit ! milâtı vardır. Müştemilâtının içinde bir Hazinei
ettikten sonra yüksek huzurunuzda veyahut ra
Hassa var. Oranın birinci katında zabıta me
porumuzun bir kısmında bunu da tebarüz etti- | murları kalırlar, Sarayı bekliyen şu veya bu
receğim. Yoksa yalan söylenmiş değildir. Arka
şekilde muhafazasına, bakımına yetkili insanlar
daşım da hâkimlik etmiştir bilir, şahitten soru- i yatarlar. Üst katında da Millî Sarayalr Müdür
yorsunuz: Biliyor musun?. Biliyorum. Nasıl bililüğü odaları vardır, müdür, memurlar, kâtip
yor sun?. İşittim. Binaenaleyh bilinen ve işitilen bir j ler, orada vazife görenler için yerler vardır.
hâdise karşısındayız. (Soldan gürültüler) O halde
İdareci Üyeler Kurulu odaları vardır, onun
istirham edeceğim İhsan Şerif Bey de gelsin ve i da bitişiğinde bir yatak odası vardır. Arka
iki gece yattığını ifade etsin.
I daşım dahi, saraylarda değil, vazife icabı ora
Arkadaşlar, geçen yıl vazifeli olarak Millî I ya gittiği zaman burada yatmıştır. Yalnız, sı
rası gelmişken, şunu da ifade edeyim ki, İdare
saraylara gittiğimiz zaman tek bir geçe komis
ci Üyeler vazife ile gittikleri zaman yevmiye al
yondaki arkadaşlarla birlikte yattım. (Gülüş
mazlar,
harcırah almazlar, orada arzu ederlerse
meler) İstanbul hâkimliği yaptığım sırada evim
yatmaya
yetkilidirler.
vardı, evimi bırakamadım. Evim olmasaydı yat
;
Ben, burada dahi yatmadım, onun için sa
maya devam edecektim. Vazifeli olarak saray
yın mektep arkadaşımdan şunu rica ediyorum;
müştemilâtında yatıyorduk. Bütün komisyon
bu tetkikini ve tahkikim bu şahitleri Yüksek
üyeleri bilirler ki, bu sene bir gece yatmış de
huzurunuza getirdiği takdirde, gene ben ka
ğilim. Buna itimat edin.
yıtla konuşuyorum, isnadımı, ithamımı kendi
BAŞKAN — Kâmil Gündeş!
sine o zaman yapacağım. Fakat gene tekrar
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Ben bilhassa
ediyorum ben yatmadım. Eğer yattığımı ispat
sizlerden özür dileyeceğim. İstemezdim bir daha
ederse çok sevdiğim milletvekilliği vazifesini
sizin huzurunuza çıkıp birkaç kelime daha ifa
sevgili Kayserili hemşehrilerime, vazifemi ya
de edeyim. Yalnız kafalarda bir istifam var.
pamadığımdan. dolayı, terke amade bulundu
Ben tekrar ediyorum; yatmadım. (Soldan:
ğumu yüksek huzurunuzda ifade ediyorum.
İnanıyoruz sesleri) Sarayda da, müştemilâtında
da, köşklerinde de yatmadım. Geçen kış saray- | (Soldan alkışlar).
BAŞKAN — 10 dakika istirahat için oturu
lara vazifeli olarak gitmiş olabilirim. Vazifem J
ma ara veriyorum.
icabıdır.
Kapanma saati : 16,30
M. KÂMİL BORAN (Mardin) — Vazifeli

İ K İ N C İ - OTURUM
Ağılma saati : 16, 50
BAŞKAH — Başkanvekili Fikri Apaydın
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Bedat Baran (Çorum).

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Evvelki oturumun devamıdır.
3. — İzmir Milletvekili Pertev Arat'ın, neş
ren hakaret suçundan dolayı üç ay hapse mah
kûm edilen Yeni Cephe Gazetesi sahibi Osman
Hâmit Tad hakkındaki
kesinleşmiş ilâmın in
faz edilmemesi sebebine dair sorusuna
Adalet
Bahanı Bükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı
(6/511)
BAŞKAN — Soruyu okuyoruz.
30 . X I .1951
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
özü: Adalet Baknlığmdan
sözlü soru H.
İstanbul'da münteşir Yeni İstanbul Gazete
si sahibi Habip Edip Türehan'a neşren hakaret
suçundan dolayı İstanbul basın dâvalarına ba
kan Asliye Ceza Mahkemesinin 951/36 esas sa
yılı dosyasında mevcut ve kesinleşmiş karar ge
reğince üç ay hapse mahkûm bulunan, yine İs
tanbul'da münteşir Yeni Cephe Gazetesi sahi
bi , Osman Hâmid Tad hakkındaki ilâmın infa
zının gecikmesine mütedair bulunan aşağıdaki
sorularıma sayın Adalet Bakanı tarafından söz
lü olarak cevap verilmesini saygı ile arz ve rica
ederim.
İzmir Milletvekili
Pertev Arat
Sualler :
1. Suçlu Osman Hâmid Tad hakkındaki
mahkûmiyet ilâmı hangi tarihte kesinleşmiş
ve karar infaz için savcılığa hangi tarihte ve
rilmiş ve ne muamele yapılmıştır?
2. İlâmın bugüne kadar infaz edilmemesi
sebepleri nelerdir?
3. Sanığın Ankara'da bulunduğu 1 . XI .
1951 günü akşamı Ankara Zabıtasına ihbar olunması üzerine yakalandığı ve keyfiyet İstan

bul Savcılığından sorulup müspet cevap alındı
ğı halde ne için serbest bırakılmıştır?
4. Bu yakalama ve serbest bırakma hâdi
seleri gazetelerde neşriyata mevzu olması iti
bariyle bakanlıkça haber alınmış olması tabiî
olduğuna göre tetkik olunmuş mudur? Tetkik
olunmuşsa no. netice alınmıştır? Bir yolsuzluk
tesbit edilmiş ise müsebbipleri hakkında ne mu
amele yapılmıştır?
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİ
OĞLU (Edirne) — İzmir Milletvekili Pertev
Arat tarafından verilen sözlü soru takririnde,
Yini İstanbul Gazetesi sahibi Habip Edip
Türelıan'a yayın yoliyle hareket etmekten
dolayı, İstanbul Basın dâvalarını gören toplu
mahkemece üç ay hapis cezasiyle mahkûmiyeti
ne karar verilmiş olan Yenicephe Gazetesi mes
ul Müdürü Osman Hâmid Tad hakkındaki ce
zanın infazının'geciktiği bildirilerek;
1. Suçlu Osman Hâmid Tad hakkındaki
mahkûmiyet ilâmı hangi tarihte kesinleşmiş ve
karar infaz için savcılığa hangi tarihte veril
miş ve ne muamele yapılmıştır?
2. İlâmın bugüne kadar infaz edilmemesi
sebepleri nelerdir?
3. Sanığın Ankara'da bulunduğu 1 . X I .
1951 günü akşamı Ankara zabıtasına ihbar
edilmesi üzerine yakalandığı ve keyfiyet İs
tanbul Savcılığından
sorulup müspet cevap
alındığı halde ne için serbest bırakılmıştır?
4. Bu yakalama ve sersbet bırakma hâdi
seleri gazetelerde neşriyata mevzu olması itiba
riyle Bakanlıkça haber alınmış olması tabiî ol
duğuna göre tetkik olunmuş mudur? Tetkik
olunmuş ise müsebbipleri hakkında ne muamele
yapılmıştır ?
diyo sorulmaktadır.
I - «Yeni İstanbul» Gazetesi sahibi Habip
Edip Türehan'a yayın yoliyle hakarette bulun-
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maktan dolayı «Yeni Cephe» Gazetesi Mesul
Müdürü Osman Hâmid Tat'ın İstanbul Toplu
Basın Mahkemesinde yapılan duruşması sonun
da, Türk Ceza Kanununun 482 nci maddesinin
dördüncü fıkr-sma tevfikan üç ay hapsine ve
(300) lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına
dair verilmiş olan 2. V . 1951 trihli hükmün
20 . VI . 1951 tarihinde kesinleştiği ve 3 . VII .
1'951 tarihinde de infaz için savcılığa verildiği
anlaşılmıştır.
istanbul Sevcılığı, mahkûm hakkında yaka
lama müzekkeresi çıkararak Emniyet
ikinci
Şube Müdürlüğüne tevdi etmiş ise de mahkûm
bulunamamıştır.
II - Mahkûm, İstanbul Emniyet Müdürlü
ğünce aranılmakta iken 1 . X I . 1951 tarihinde
Ankara'da bulunduğu Ankara zabıtasına ihbar
edilmesi üzerine aynı gün polis karakoluna da
vet edilerek hüviyeti ve Ankara'daki ikamet
gâhı tesbit edildikten sonra serbest bırakılmış
ve infazı kabil mahkûmiyeti olup olmadığı telle
İstanbul Cavcılığmdan sorulmuştur.
İstanbul Cumhuriyet Sevcılığmdan telle ve
rilen cevapta: Adı geçenin üç ay hapis cezası
na mahkûm olup aranmakta bulunduğu ve bu
husustaki ilâmın infaz edilmek üzere posta ile
gönderildiği bildirilmiştir.
Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Savcı
lığınca, cezası infaz edilmek üzere mahkûm,
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine
tevfikan davetiyle gönderilmiş ve mahkûm ta
rafından verilen dilekçede ise: istanbul'daki
matbaasını Ankara'ya nakledeceğinden ve İs
tanbul'daki işlerini tasfiye etmek mecburiye
tinde kaldığından dolayı infazın geri bırakıl
masını istemesi ve Ankara Emniyet 2 nci Şube
Müdürlüğünden Ankara Cumhuriyet Savcılığına
hitaben yazılmış olan bir yazı da ise hükümlü
Osman Hamit Tad'm bu mazeretinin doğru ol
duğu yapılan tahkikat ve tetkikattan anlaşıl
dığı bildirilmesi üzerine Ankara Savcılığınca
adı geçenin cezasının infazı, Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanununun 400 ncü maddesine tevfi
kan 13 . XI . 1951 tarihinden itibaren 4 ay müd
detle geri bırakılmıştır.
Bu müddet, 13 . III . 1952 tarihinde bite
cektir.
III - Ulus Gazetesinin 11 . XI . 1951 tarihli
nüshasında bir mahkûm aranıyor başlığı altın
da yayınlanan bir yazı üzerine: Bu yazı dikka-

0:2

to lâyık görüldüğü bildirilerek meselenin ma
hiyeti Bakanlığımızca bir yazı ile Ankara Sav
cılığından sorulmuştur. Alman karşılıkta: Hâ
dise ve mahkûmun Ankara'da bulunduğu kısa
ca izah edildikten sonra kendisine, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 400 ncü maddesino tevfikan 4 aylık mehil verildiği bildirilmiştir.
4. Yapılan incelemeye göre, katîleşmesinden sonra ilâmın infazı için Cumhuriyet Savcı
lığına verilmesinde bir gecikme mevcut olma
dığı gibi İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca ilâ
mın infazı için icabeden kanuni muamelelere
tevessül edilmiş olmasına rağmen mahkûmun
kaçması yüzünden zabıtaca yakalanamaması
hasebiyle hükmün derhal infazı kabil olamamış
tır.
Her ne kadar hükümlü, ihbar üzerine An
kara'da bulunduğu anlaşılarak 1 . X I , 1951
tarihinde karakola davet edilmiş ise de hakkın
daki ilâm infaz dosyası İstanbul'da bulunduğun
dan Ankara'da derhal cezanın infazına başlan
ması mümkün görülemediği cihetle ikametgâha
raptedilerek serbest bırakılmasına zaruret hâ
sıl olduğu anlaşılmaktadır.
İnfaz dosyası Ankara'ya geldikten sonra da
kendisinin müracaatı ve mazeretinin de Emni
yet İkinci Şube Müdürlüğü tarafından da tev
sik edilmesi üzerine Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununun 400 ncü maddesinin verdiği yetki
ye dayanılarak Ankara Cumhuriyet Savcılığın
ca cezanın infazı dört ay müddetle geri bıra
kılmıştır.
Bu müddetin hitamında, mezkûr cezanın in
fazı için gereken kanuni muamelenin yapılacağı
tabiîdir. Yapılan bu muamelelerde her Hangi
bir yolsuzluk görülmemiştir.
Mâruzâtım budur.
PERTEV ARAT (İzmir) — İzin verilirken
teminat alınmış mıdır ?
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Devamla) — Almış olduğumuz ma
lûmata nazaran bütün muamelede kanunun hü
kümleri yerine getirilmiştir. Teminatın alındı
ğı hakkında şu dakikada bir şey arzedemiyeceğim. Tahmin ederim ki, teşkilâtımız vazife
görürken ahkâmı kanuniye hilâfına bir şey yap
maz. Eğer bu nokta açık kalmışsa onu da anlı*."-'
yabilirim. •
BAŞKAN—Pertev'Arat.;" ; — • - :n - ; - •-- — - T
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kanuni hükümler dâhilinde mehil de istemiştir.
PERTEV ARAT (izmir) —Aziz arkadaş
larım, sözlerime başlarken şunu arzedeyim ki,
Arkadaşlar dört aydan beri kaçmış bir ada
bu hâdisenin ne davacısını ne de sanığını tanı
mın istediği bu mehil verdiğim misalde kanunun
mıyorum. Bir musahebe dolayısiyle vâkıf ola
ruhuna ve maksadına, uymamaktadır. Kaldı ki,
rak şayanı dikkat gördüğüm için huzurunuza
dört aydan beri hakkında katiyet kesbetmiş bir
getirdim.
ilâmla bu adamın kanuni bir teminatı vermiş
olup olmadığı bugün için meçhulümüz bulun
Aziz arkadaşlar, adlî fonksiyonun üç safha
maktadır. Bu hâdise günlerce Yeni istanbul ve
sı vardır : Tahkikat, karar ve icra. Bu üç saf
Ulus gazetelerinin neşriyatına mevzu olmuştur.
ha içinde icra en mühim safhayı teşkil eder.
Hattâ bu zat, aynı gazetelere telefonu açıp beni
Mahkemede alacağını bir karara bağlıyan bir
reklâm ettiğiniz için teşekkür ederim demişti".
alacaklı eğer aldığı ilâmı infaz ettiremezse dâ
(Vay küstah herif sesleri)
vasının hiçbir kıymeti kalmaz ve suça mâruz
kalan bir kimse kendisine karşı suç işlemiş olan
Nitekim hakkında diğer bir dâva dolayısiyle
kimse hakkında verilmiş olan bir ilâmın infa
istanbul Toplu Basın Mahkemesine sekiz celsedir
zını görmezse hem suça mâruz kalanın kalbin
gitmediği için bu defa hakkında . yeniden mah
de ve hem de cemiyette o suçun reaksiyonu
keme tarafından tevkif kararı verilmiştir. Bu
bertaraf edilmiş olmaz.
itibarladır ki, arkadaşlar, bu ilâmın infazında bir
gecikme olduğu maalesef açık olarak göze çarp
Sayın Adalet Bakanına huzurunuzda teşek
maktadır. Hiçbir müesseseyi itham etmek niye
kür edeceğim ki, hâdiseyi bütün çıplaklığı ile
tinde değilim ama bu işte bir imhal ve ihmal
önümüze sermiş bulunmaktadır. İlâm, verdik
olduğu hâtıra gelmektedir. Sayın Adalet Ba
leri izahata göre, 21. VI. 1951 de kesinleşiyor,
kanından
bunun ve bundan sonraki ilâmların
ancak sanık 1. X I . 1951 tarihinde davacı tara
infazında teşkilâtının daha hasas davranmasını
fından emniyete ihbar edilmesi üzerine Anka
temin etmesini huzurunuzda rica ediyorum. (Al
ra'da yakalanıyor. Fakat serbest bırakılıyor.
kışlar).
Arkadaşlar, bildiğimiz usullere göre bir
ilâm kesinleşince sanığa davetiye gönderilir,
BAŞKAN — Adalet Bakanı.
icahetetmediği takdirde ihzar müzekkeresi ke
ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASUsilir, o da olmazsa yakalama müzekkeresi gön
HlOĞLU (Edirne) — Efendim, Usul Kanunu
derilir. istanbul Savcılığı sanığın davete icanun 400 ncü maddesi buna dört aya kadar olan
botetmediğini görünce hakkında yakalama mü
mühletin verilmesini icabettiriyor. Bu bakımdan
zekkeresi çıkarıp, bütün Türkiye zabıtasına
eğer kanunda "bir isabetsizlik varsa bu nokta,
göndermiş midir? Eğer bu yapılmış olsaydı,
kanunun maddesi, Yüksek Meclise takdim edil
• Ankara zabıtasının elinde böyle bir yakalama
mekte bulunan Usul kanunlarında: ayrıca ele
müzekkeresi bulunacağı için, yakalayıp serbest
alınmak lâzımgelir. Bu gibi ağır hapisi mucip olbırakmak gibi bir muamele cereyan etmiyemıyan vaziyetlerde bu mezuniyet verilmektedir.
cekti.
Bu itibarla yapılan muamelede kanuni bir yan
Arkadaşlar, hâdiseler biraz da şahıslardan
lışlık yoktur. Diğer taraftan bunların infaz ta
ehemmiyet alırlar. Geçen sene izmir'de bir ku
rihinde fazla bir gecikme olduğunu tahmin et
marhane katli hâdisesi oldu. Bunun faillerin
miyorum. Elimde bir liste vardır, uzuncadır, bu
den Lâz Enver bir türlü yakalanamamıştır. Bun
nu okumakla vaktinizi işgal edeceğimi zanne
dan başka Osmaniye canavarı kaçmış, bu da bir
diyorum.
türlü yakalanamamıştır. Ne zaman yakalanacak
Şu noktaya da temas edeyim :
ları da malûm değildir. Çünkü suni adları bu
Arkadşımız bir noktaya temas buyurdular
dur.
ve teminat alınmış mıdır, alınmamış mıdır de
Ama beride yine İstanbul'da gazetesi ve ikâ diler. Bu nokta hakikaten mühimdir ve hâlen
metgâhı olan bir adam dört aydan beri yakalan dosyam bu malûmat bakımından noksandır. Fa
maması şayanı dikkattir. (Hergün makale yazı kat çok tahmin ederim ki bu muamele şeraiti kayor sesleri) Dikkat buyurursanız İstanbul Sav nuniyesi ikmal edilerek yapılmıştır. Kâğıt üzecısının, Ankara Adliyesini ikazı üzerine sanık I rinde görmemekle beraber bu teminatın alınmış
matbaasını Ankara'ya nakledeceğinden bahsile I olduğuna kaniim. Yalnız haddi zatında böyle
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bir izin verilmesi doğru görülmüyorsa o baş
kadır ve bir tesis mevzuudur; kanun geldiği za
man üzerinde durulur.
BAŞKAN — Arkadaşlar; gündemin ikinci
defa görüşülecek maddeleri arasında yürürlüğe
girmesi gereken kanunlar vardır ve bir defa
müzakere edilecek maddelerden sonraya kalması

O : 2

sebebiyle bu tasarılar 7görüşülememekte ve meri
yetleri de gecikmektedir. Bu itibarla gayet kısa
maddeleri ihtiva eden bu tasarıların ikinci görü
şülmeleri yapıldıktan sonra bir defa görüşülecek
maddelere geçilmesini reyinize arzedeceğim. Bu
hususu kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
1. —. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası
ve eklenti binaları ile tesislerinin
yapımı yet
kisinin Bayındırlık
Bakanlığına devri hakkın
daki 5011 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve
Bayındırlık
ve Bütçe komisyonları
raporları
U/M7) [1]

2. — İzmir Milletvekili Halide Edib Adıvar
ve 10 arkadaşının, Çiftçi'Mallarının .'Korunması
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fık
ra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine
dair kanun teklifi ve Tarım, İçişleri ve Adalet
komisyonları raporları (2/253) [1]

BAŞKAN — İkinci
ediyoruî.

devam

BAŞKAN — İkinci .görüşülmeğidir. Madde
lere geçiyoruz,

Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve eklenti
binaları ile tesislerinin yapımı yetkisinin Ba
yındırlık Bakanlığına devri baklandaki 5011
sayılı Kanuna ek kanun

Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanu
nun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine
dair Kanun

görüşülmesine

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
binası ve eklenti binaları ile bu binaların her
türlü tesislerinin yapımı için 17 . I I . 1947 ta
rihli ve 5011 sayılı Kanunun ikinci maddesi ile
verilen 20 milyon liralık gelecek yıllara geçici
yüklenme yetkisi 35 milyon liraya çıkarılmıştır.
BAŞKAN —• Madde hakkında değiştirge
yok. Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul
buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğo girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür.

MADDE 1. — 4081 numaralı Çiftçi Malla
rının Korunması hakkındaki Kanunun 4 ncü
maddesi sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
Belediye meclislerinin her yenilenmesinde
çiftçi mallarını koruma meclisi üyeleri ile mu
rakabe heyeti üyeleri yukarıki bentte bildiri
len usule göre yeniden seçilirler.
BAŞKAN — Efendim, bu m-adde hakkında
bir değiştirge vardır, okuyoruz:
Yüksek Başkanlığa
Arzettiğim sebep ve mahzurlara binaen bi
rinci maddede yazılı (belediye meclislerinin her
yenilenmesinde) ibaresi yerine (belediye mec
lislerinin normal yenilenmesinde)
ibaresinin
konmasını arz ve teklif ederim.
Manisa Milletvekili
Refik Ş. İnce

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oyunuza arz ediyo
rum.

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Efen
dim, mâruzâtım basit bir kelime ilâvesine ait
olacaktır.
Malûmu âliniz meclisler ya infisah ederler,
ya feshedilirler veyahut müddetlerini ikmal
ederler. Bilhassa belediye meclislerinde şu ve-

[1] Birinci görüşmesi 15 nci Birleşim
nağmdadır.

[1] Birinci görüşülmesi (17) nci birleşim tuianağındadır.

tuta-
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ya bu tesir, altında, meclisi teşkil eden arkadaş
ların değişmesi, azalması veya külliyen istifa
etmeleri gibi hâdisat daima zuhur edebilir.
Onun için her yenileme devresinde bundan ev
vel gelenlerin seçmiş oldukları adamların da
yeniden seçilmesini k a b i l etmek, onların hu
kuku,.noktasından olduğu gibi işlerin selâmeti
bakımından da doğru olmaz. Onun içindir ki
bir belediye meclisi normal olarak 4 senede bir
toplanır. îlk toplantısında bu malları koruma
komisyonunu seçmiş olduktan sonra aradan iki
ay geçmiş, her kes işine başlamış veya 5 ay
geçmiş, belediye meclisi infisah etmiş veya
başka bir kanuni sebeple feshedilmiş olabilir.
Böyle bir vaziyetin tahaddüsünde vazife gör
mekte olanların değiştirilmesi tabiî olarak hem
siyasi, hem içtimai bakımdan mahzurludur.
Kabul buyurursunuz ki bu değiştirmeden sonra
vazife müddeti belediye meclisinin normal ye
nilenmesine kadar sürmelidir.
Bir noktayı da bilhassa arzetmek isterim: Bu
şekilde vukubulan ikinci seçimlerde seçilenler bi
rinci defa seçilenlerin bakiye kalan müddetlerini
ikmale memur oldukları için hakikatte sıfat ve
salâhiyetleri mülgadır. Onun içindir ki, takri
rimin kabulü halinde bu türlü ihtilâftan doğa
cak vaziyetlere de meydan verilmemiş olur; de
ğiştirgemin kabulünü rica ederim.
BAŞKAN — Fahri Ağaoğlu..
Fahri Bey, müsaadenizi istirham ederim, ta
sarının ikinci görüşmesi olduğu için yalnız de
ğiştirge sahibi olarak Refik Şevket Beye sözverdim.
. F A H R Î AĞAOĞLU (Konya) — Aleyhinde
konuşacağım.
BAŞKAN — Aleyhinde dahi olmaz. Ancak
komisyon cevap verecektir ve neticede değiştirge
yi dikkatinize arzedeceğim.
Komisyon söz ister görülmiyor, onun için
değiştirgeyi dikkatinize arzedip icabeden muame
leyi yapacağım.
Efendim, Refik Şevket Bey arkadaşımız bi
rinci maddede «belediye meclislerinin her yeni
lenmesinde» ibaresi yerine «belediye meclisleri
nin, normal yenilenmesinde» ibaresinin konulma
sını değiştirge olarak teklif ediyor
Bu teklifi dikkatinize arzediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Değiştirge dikkate alın
mıştır.
Komisyonun redaksiyon yapması için mad-
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deyi iade ediyoruz, diğer maddelerin görüşülme
sine de, bu değiştirge hakkında komisyon noktai
nazarını belirttikten sonra devam etmek üzere
bırakıyoruz.
Gündeme devam ediyoruz efendim.
3, — Beyhan Milletvekili Sinan
Tekelioğlu'*
nun, Dilekçe Komisyonunun 7 . VII . 1950 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 77 sayılı Ka
rarın Kamutalyda görül§ülmesine dair önergesi
ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/62)
BAŞKAN — Geçen Birleşimde söz almış olan
arkadaşlar, Hâmid Şevket İnce, Mehmet Daim
Süalp, Müeteba Iştın, Raif Aybar, Bahadır
Dülger, Yusuf Karslı, Abdullah Aytemiz ve Ha
lil Özyörük tür.
DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AH
MET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Söz istiyorum
sayın başkan.
BAŞKAN —Komisyon adına, buyurun Ah
met Bey.
DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AH
MET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhterem ar
kadaşlarım,-birçok arkadaşlarımız bu mesele hak
kında söz almış bulunuyorlar. Bundan evvelki
görüşmelerde Sayın Başkanımız Abdullah Ayte
miz işi bidayetinden sonuna kadar teşrih ve
kendi görüşlerini izah ederek bu meselenin Bü
yük Millet Meclisinde görüşülebileceğini beyan
buyurdular.
Arkadaşlarım, ben işin kestirme yoldan halle
dilmesi için hududunun tâyin edilmesi zaruretini
hissetmekteyim. Mecelleye göre hüküm altına
alman alacak 164 madenî altın lira olmakla be
raber bugün yüksek huzurunuza gelen ve karara
bağlıyacağımız hâdise, evvelce meselenin tavaz
zuhu bakımından madde madde arzettiğim şey
lerle alâkası olmıyan ve yalnız 1948 yılında Bü
yük Millet Meclisince bu ilâmın infaz edilmesi
lâzım olduğu yolundaki kararın hükümetçe, ilâ
mın icraya konması tarihi olan 1928 yılındaki
rayice göre 707 kuruş üzerinden infaz edilerek
iki bin küsur lira tediye edilmiş olduğu halde
bu sefer dilekçi 2 . V I . 1950 tarihindeki müra
caatında bana 1928 yılındaki rayiç üzerinden
parayı tediye edemezsiniz, benim istediğim ya
mislendir, hükümet altın olarak bu parayı te
diye etmek mecburiyetindedir, yahut bugün
kü rayiç olan 45 lira üzerinden parayı tediye
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etmesi lâzımdır diye bir talepte bulunmuştur.
Şon olarak dilekçi Cemal Çakır'm talebi budur.
Komisyon bunun üzerine yapılacak bir mu
amele . olmadığını, Anayasanın 54 ncü maddesi
ne göre, nihayet bir mahkeme mevzuu olan bu
meselenin Meclisçe görüşülemiyeceğini karar
altına almış bulunuyor.
Sayın arkadaşlarım; şimdi üzerinde dura
cağımız ve karara bağlıyacağımız mesele hü
kümetin 707 kuruş üzerinden tediye etmiş ol
duğu bu parayı bugünkü rayiç olan 41 lira ve
ya 45 lira üzerinden mi yoksa mislen mi yok
sa 1928 senesindeki rayiç üzerinden mi tediye
edilmesi meselesidir.
Dâva bu noktada düğümleniyor. Bundan
evvel iki defa Meclise müracaat edilmiş, birin
cide müruruzaman hakkında karar verilmiş, ay
rıca îcra İflâs Dairesinin kararı var. (Bunla
rın hepsi o zamanki hükümlere göre devirleri
ni ikmal etmiş, normal muameleleri cereyan et
miş, hükümleri kalmamıştır. Şimdi üzerinde
duracağımız mevzu şudur : Rayiç üzerinden
para verilmesi lâzım mıdır değil midir, yoksa
mislen mi verilmesi lâzımdır? Komisyon buna
salâhiyetimiz yoktur diye karar vermiştir. Sinan Tekelioğlu buna itiraz etmiştir. Bugün
üzerinde duracağımız mevzu işte budur. Mec
lisi Âli Sinan Tekelioğlu'nun talebini kabul
ederse Dilekçe Komisyonu veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bugün burada Cemal Çakır'a
bu alacağım mislen ödemek icabedecektir.
Bir meseleyi arkadaşlardan rica ediyorum :
Elimizdeki hâdisenin evveliyatı ile alâkası yok
tur. Hâdisenin tenevvürü bakımından evveli
yatı söylenmiş bulunuyor. Yoksa mevzuumuz
mahduttur. Mislen mi, bugünkü rayiç üzerin
den mi, yahutta hükümetin tediye ettiği mik
tardan mı, bu karar altına alınacaktır.
DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Bu zat bu
yeri hangi tarihte almıştır? Maksadımı izah
edeyim. Balkan Harbinden evvel mi almış, Bi
rinci Dünya Harbinden evvel mi almış. Birinci
Dünya Harbi ile İstiklâl Harbi arasında mi al
mış, yoksa İstiklâl Harbi sıralarında mı almış
tır? Yani bu adamın senedinin tarihi belli mi
dir?
DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AH
MET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — - Efendim,
arkadaşımız bu alışverişin yani Cemal Çakır'm
Hamparson evlâtlarından bu gayrimenkulu han-
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| gi tarihte almış olduğunu soruyorlar.
j
Bu mesele esasa müessir olmamakla beraber,
I arkadaşımı tatmin bakımından arzedeyim. Eli
mizde bir ilâm mevcuttur. Maraş Sulh Hukuk
Mahkemesinden 1928 tarihinde sâdır olmuş. Bu
ilâmda davacı şunları istemiş: 15 . V I . 1337 ta
rihli senet mucibince tamirat ve inşaattan müj tevellit olarak 35 madenî lira; 1 5 ' . I I . 1338
I tarihli senet mucibince 55 madenî lira ferağ be
deli ; ayrıca 8 madenî lira tamirat masrafı, 66
I madenî lira da 1337 tarihli senet mucibince, ki
| ceman 164 madenî liranın mütegayyip eşhastan
j Hamparson ahfadı Artin, Hacı, Martanes'a iza
feten Hazine tarafından tediyesini ve hüküm
altına alınmasını dâva etmiş bulunuyor.
öyle anlaşılıyor ki bu alışveriş Kanunu Me
deni meriyete girmeden evvel 1340 tarihinde
vâki olmuştur. Ve haricen yapılmış bir alışve
rişten ibarettir. Tapuya tescil muamelesi ikmal
ettirilemediği için, bu sırada bu şahıslar Türki
ye haricine çıkmış veya çıkarılmış oldukları
içindir ki; onların emlâkine vazıyed eden Hazi
neden onlara senetle vermiş olduğu bu parala
rın kendisine verilmesini dâva etmiştir.
Bilmem arkadaşımı tatmin edebildim mi?
DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Ben de bu
mevzuda söz istedim.
BAŞKAN — Peki efendim, yazdım.
Hâmid Şevket İnce.
HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım, bu dâva, bir altını 700 ku
ruştan verdiler, halbuki altının rayici 41 - 45
liradır, bunun değerinin veya mislinin aynen
ödenmesine karar verilmesi dâvası değildir.
Dâva; böyle bir mevzuun bu Meclise getiril
mesi meselesidir. Birkaç hâdisede noktai na
zarı âciziyi izah ettim ve dedim k i ; Anayasa
nın 8 ve 54 ncü maddeleri meydanda iken, bu
raya ancak Anayasanın 82 nci maddesi hük
müne tevfikan iştikâ veya ihbar üzerine geli
nebilir. Yoksa alınmış kararların iptali veya
anın yerine yeni bir karar ihdası için gelin
mez.
"
'
Benim bütün maksadım, tamamen müstakil
mahkemelere ait bir mevzu olan, bu meselenin
leh veya aleyhinde tekevvün eden ihtilâflar
için Büyük Millet Meclisine gelinmemesini,
alâkadarlara anlatmaktır. Nitekim geçenlerde
bu mevzu tartışıldığı zaman, nihayet bir hafta
I evvel, Heyeti Celileniz bu es-as dâhilinde yeni
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bir karar vermiş bulundu. Ondan evvel de ver
mişti; Şimdi Büyük Millet Meclisine müracaat
eden bu zat haksız olarak ilk defa müracaat
ettiği yere, sözüme dikkat buyurun, haksız
olarak ilk defa müracaat ettiği yere, yani bu
Meclise geliyor. Burası ne bir istinaf mahke
mesidir, ne de Temyiz müessesesi. Burası, yal
nız kanun yapan, teşriî karar yaratan, tefsir
yapan bir müessesedir; Cemal Çakır adındaki
müşteki, Büyük Millet Meclisine müracaat edi
yor ve diyor k i ; (İstihsal ettiğim ve kesinleştirdiğim bir4 kararla Hazineden 164 altın lira
alacağım var, icraya müracaat ettim Hazine
beni cevapsız bıraktı; icra yönünden yapılan
takibat, Hazinenin malı haczolunamıyaeağı için
zaman aşımına uğramıştır. Biliyorsunuz ki Ha
zine, borcunu isterse verir, isterse vermez. Bi
naenaleyh ey Meclis size müracaat ediyorum,
benim bu hakkimi vermesi için Maliye Bakan
lığına emir verin.)
Bunun üzerine Dilekçe Komisyonu şöyle
bir karar ittihaz ediyor, Maliye Bakanlığını da
dinledikten sonra; «yavrum sen ilâm. alınışsın
ama araya müruruzaman haylûlet etmiş. Ar
tık senin talepte bulunmaya hakkın yoktur.»
diye karar veriyor. Cemal Çakır bu kararı alı
yor, müruruzamana uğramadığından bahsile ve
Büyük Millet Meclisinin hataya düştüğünü an
latarak işin tekrar tetkikim istiyor, ikinci bir
tetkikata tâbi tutulan bu mesele, nihayet Mec
lisçe, hâdisede müruruzaman olmadığı, bu ilâ
mın infazının zaruri ve mecburi bulunduğu ne
ticesine bağlanıyor ve bu karar kesinleşiyor.
Artık bu karar üzerinde kimse tasarruf edeme
mek lâzımdır ve bu ilâmın infazı lâzımdır, ilâ
mın natık olduğu 164 altının menlehülhakkma
verilmesi icabeder. Çünkü, ne Maliye Bakanlığı,
mahkûmun aleyh vaziyetinde olarak, ne o za
manın milletvekilleri Arzuhal Komisyonunun
bu kararı ile ilgilenmiyorlar ve bu suretle bu
karar Meclisin aldığı lâzımül infaz bir karar
mahiyetini iktisap ediyor. Bunun üzerine bu
adamcağız bu kararla icra dairesine gidiyor ve
benim paramın alınıp verilmesini isterim. Zira
ayrıca işte meclisten de karar aldım diyor, ic
ra Dairesi de diyor ki, (Senin ilâmı aldığın ta
rihle benim huzuruma geldiğin tarih arasından
25 sene geçmiştir, ben bunu icra edemem. Velevki, Meclisin kararı da olsa diyor. Ve ilâve edi
yor. Çünkü B. M. Meclisinin kararı müruruza-
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mana mütaallik olan icra Kfinununun 39 ncu
madde hükmünü değiştiremez.) Adamcağız bu
nun üzerine temyiz icra ve iflâs dairesine gidi
yor, orada murafaa olmadığından evrak üze
rinde yapılan tetkikat neticesinde, tetkik mer
ciinin verdiği karar tasdik olunuyor.
Bu işlere aşina bir arkadaşınız sifatiyle söy
lüyorum, orada yapılan tetkikat neticesinde,
tetkik merciinin ve temyizin verdiği karar doğ
ru değildir, lâkin yapılacak bir şey de yoktur.
Fakat şayanı şükran bir cihet var, Maliye Ba
kanlığı lehinde tekevvün eden bütün bu safa
hata rağmen, (Gel buraya diyor, senin hakkını
vereceğim, hakUaten bu ı'amm infazı lâzımgelir. Fakat 1515 sayılı bir, Tasfiye Kanunumuz
var, bu kanuna tevfikan paranı tediye edece
ğim) diyor.
Paranın bir kısmını da veriyor. Ben burada
verilen paranın miktariyle meşgul olmak iste
miyorum. Bu sefer, bu parayı alan zat, ilâm
hükmünün altın olarak infaz edilmediği işini
B. M. Meclisine getiriyor.
işte şimdi çeşmenin başına geldik. Müşteki
Cemal diyor ki, «Ey Büyük Millet Meclisi, siz
karar verdiniz, bu karar kesinleşti, bu kararla
siz Maliye Bakanlığına emrettiniz; Maliye Ba
kanlığı bu ilâmın natık olduğu 164 altın lirayı
vermemektedir ve Maliye Bakanı bu rapora na
zaran parayı tediye etmemektedir. 1929 tari
hindeki rayice nazaran vermektedir, ilâmın
hükmü ise böyle değildir, aynen altın verilme
sini âmirdir. Bana verilen beher altın karşı
lığı 7 lira ile bugünkü rayiç olan 45 lirayı yek
diğerine vasleden rakamı verin bana ve ya
hut altınları aynen versin, Maliye Bakanı. Çün
kü memlekette altın revaçtadır ve satılmak
tadır.»
Şimdi bu üçüncü müracaat Demokrat Par
ti zamanına rastlıyor. Arzuhal Eneümenindeki
arkadaşlar, hükmüne itiraz olunup şimdi üze
rinde konuştuğumuz kararı veriyorlar. Muh
terem sözcü, genç ve ateşin arkadaşım, alâ veçhüssıhha hâdiyeyi nakil ve izah etmek mevki
indedir. Evvelâ verilen karar, (zaman aşımı) ndan bahis idi ve Cemal'in son müracaati bu se
beple reddedilmişti. Fakat son yazılarında işin
şeklini değiştiriyorlar. Arkadaşımız Sinan Tekelioğlu'nun itirazı üzerine Î ( B U mesele bir
mahkeme işidir, bu bir altın rayici üzerinde
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hâsıl olan ihtilâftır, biz bu işe bakamayız) di
yorlar.
Arkadaşlar, altın rayici' üzerinde bir ihti
lâf bahis mevzuu değildir. Mesele Büyük Mil
let Meclisinin murakabesi altında ve kendisine
niyabeten ifayı vazife eden Maliye Bakanlığı
nın Meclisin verdiği bir kararı infaz etmeme
si meselesidir.
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Ver
miştir.
HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Ri
ca ederim, -bari bu meselelerde olsun birbirimi
zin sözünü kesmiyelim. Şu oturduğumuz sandalyada, şu mukaddes kubbe altında artık Ana
yasanın perçinlediği hükümleri birbirimize an
latmış olsak, ne iyi etmiş oluruz.
Efendim bu Meclisten çıkan karar aynen
şudur ve bir satırdan ibarettir. Artık bundan
sonra Bahadır,- para tediye edilmiştir, demeye
kaadir olacak mıdır, bilmiyorum:
(Filhakika Hazînece el konulmuş kayıp eş
hasa ait gayrimenkullerin bedelinin tediyesin
de 1331 kıymeti esastır. Ancak dilekçinin is
tihsal eylediği ilâm hükmü evin hakiki kıyme
tine münhasır olmayıp tadil ve ilâveler miktar
ları da bilirkişiler marifetiyle ayrı ayrı tesbit
edilerek lâyık olmuş hakiki bir miktar ve kıy
met üzerindedir, ilâma müstenit bir alacak kı
yas yoliyle tenkis ve tezyidedilemez. Esasen
icraya verilen ilâmın derhal ve vaktinde infazı
lâzımgelirdi. Muhasebei Umumiye Kanununun
48 nci maddesi ilâma bağlı borçların tediyesini
tahsisatın mevcudiyetine bile bağlı kılmamıştır. Bakanlık mümessili tarafından dilekçininhaklı olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu itibarlala ilâm muhteviyatının tediyesi lâzımgeleccğine)
Bu itibarla ilâm muhteviyatının, aynen ye
rine getirilmesi lâzımdır.
İlâm ise altından bahistir altın
ödenmesi
icabediyor. İste. buna binaen Maliye Bakanı,
gel parayı ödiyeceğim diyor,
Zaten Devletin müruruzaman silâhı müdafaasıile bir vatandaşın hakkını vermemesine
benim asla aklım ermez... Maliye «Sana parayı
ödiyeceğim, fakat bir altına mukabil yedi lira
veririm» diyor. Canım ilâmın müstenit olduğu
altın rayicine nazaran altını bedellendirip ve
receğiz. Veyahut altını aynen vereceğiz. Bun
dan başka çare yoktur. Maliye, hayır diyor,
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veremem. Dilekçe Komisyonu bu hususta Adalet
Encümenine soruyor ve «Ne yapalım, böyle bir
şey karşısında kaldık, bu ilâm ne şekilde icra
edilecek» diyor. Adalet Encümeni de: «Meclis
ten çıkan karar M'aliye Vekiline müvecceh bir
hükümdür. İcra dairelerine müteveccih bir hü
küm değildir» diye cevap veriyor. O karar
Maliye Vekiline borcunu altın olarak vermesi
ni emretmektedir.
Ben Arzuhal Encümeninde olsaydım, Abdul
lah Beyin yanında yer alır ve şu cevabı verir
dim. Arkadaş, bir defa rayici tetkik ve tahkik
işi için mi Meclise geldin sen, burası borsa mı
dır? Rayiç mevzuu üzerinde buraya gelinir mi
hiç? Şikâyet üzerine gelinebilir. Ne şikâyeti?
Maliye Bakanının kesinleşmiş bir kararı yerine
getirmemesi şikâyeti! İşte şimdi Meclisin vazifesi
burada başlar.
Meclisin İçtüzüğü mucibince, Anayasa hük
müne göre M'eclis namına yani bize niyabeten
icra vazifesiyle mükellef Hükümeti biz sual al
tına alır, isticvap eder, istizah ederiz.» diye
cektim.
Buna dair olan bir ilmî makaleyi bendeniz
yukarda Bahadır Beye vermiştim, o gence de
verdim. Bu vesile ile, tenvir ve izahı ilm için
arzediyorum; bu meselede Hâmid Şevket ola
rak değil, ilmî malûmata dayanarak arzedi
yorum, diyorum ki, bu ^vatandaşın bakanları
murakabesinin bir usulüdür. Yani fert olarak
dışarıdan başka bir vatandaş gelip de Mecliste
takriri vererek mebusu sual altına alamaz ama
bir vatandaş ihbar ve istika' yolu ile, bir vekil;
vazifesini ifa etmediği takdirde meselâ lâzımülinfaz bir ilâmı infaz eylemediği zaman, büt
çesinde tahsisat bulunmasa dahi Muhasebei
Umumiye Kanununun 48 nci maddesi mucibin
ce müteferrik tahsisattan alarak bunu yerine
getirmeye memur olan Maliye Bakanına komis
yon sual soracaktır. Ve «sen nasıl, niçin ke
sinleşmiş bir hükmü infaz etmiyorsun. Bu ke
sinleşmiş karar üzerine sen ne hakla başka şe
kilde tediyelere kalkıyorsun» diyecektir. Di
lekçe Komisyonu böyle dememiş, lâkin «Hadi-,
sedo müruruzaman vardır» demiş. Burası mah
keme mi yahu? Meclis müruruzaman var veya
yok nasıl der? Komisyon «Anayasanın 8 ve 54ncü maddeleri mucibince müstakil mahkeme
ler tarafından ihtilâflar halledilirdi. Bu Mec
lis ihtilâfları halle memur bir müessesei kazaiye .
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değildir, bu husus bir emri bedihidir. Bu adam | ama bu mucip sebep tahtında bu dilek reddolunamaz. Maliye Vekilini çağırıp hangi sebeple
cağız, Maliye Bakanı paramı vermiyor, kararıbunu infazdan imtina ediyorsun, diyecekti. Ve
mzıni şeref ve iktidarını temin edin» diyor.
vatandaşa
da diyecekti ki, «senin istikandan
" C E V D E T SOYDAN (Ankara) — Dâva ko
haberdar
oldum,
sen git işine-bak ben vazifemi
nusu olmaz mı idi?
I yapacağım.» Bu yapılmıyor. Evvelâ müruruza
^HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) —Ke
mandan bahsediliyor, sanki müruruzaman ol
sinleşmiştir. (Bal gibi dâva konusudur sesleri)
masa Arzuhal Encümenince bakılacakmış gibi.
eğer suallerinizin iradına bir sözcü gibi cevap
Derecei saniyede bu rayiç meselesi mahkemeye
vermeme tüzük müsait olsaydı beni ya safı
aittir, deniyor.
nıza alırdınız veya mutlaka adalet hesabına be
Ben hukukçu arkadaşlara soruyorum, bura
nim yanıma gelirdiniz. Esasen dâva hallolunda
benimle
münakaşe etsinler ve beni yensinler,
rnuştur. Dâva 164 altın liranın tahsilinden iba
yıksınlar..
Ve
meselâ bu alacaklının mahkûmunrettir. Hâkim kararını, vermiş, kesinleşmiştir.
leyhi
beni
farzetsinler
de bana bir dâva arzu
Meclis, o kararı teyit ve takviye etmiştir. Bu
hali
yazsınlar
ben
de
mahkemeye
giclebileyim.
parayı vermemiş olan bir Maliye Vekili vardır.
Bence artık gidilecek kazai bir merci yok. KaMaliye Vekili şekli tediyede ihtilâf çıkarıyor.Bu
zai merciler meseleyf halletmişlerdir. Burada
ihtilâf için ise mahkemeye gidilmez. Çünkü Mec
siyasi bir vaziyet vardır. İlâm hükmü ve Mec
lis aynen febiha bu ilâmın icrası lâzımgelir de
lis
kararını yerine getirmemiş bir bakan mev
miştir. Bu ilâmın muhtevasını tebdil ve tağ
cuttur.
Bu siyasi bir murakabenin icabıdır. Bu
yire Maliye Vekili salâhiyattar değildir. Muh
tevaya kimse el koyamaz. Bunun için Maliye i itibarla arkadaşlar kararın mucip sebepleri baş
kaca arzettiğim şekilde olmak kaydiyle bir tak
Vekili 7 lira veririm, 70 kuruş veririm, 35 san
rir de takdim ediyorum. Zira yenile yenile dutim veririm diyemez. Bir ilâm adam asar. Bir
I
ilâm borçlunun, elinde nesi va.sa a i ir Evvelâ. daklarım bir şeyler öğrendi. Burada da beni
yenerseniz, söz veriyorum bu kürsüden, elinizi
ilâm, sonra Meclisten karar alan bir vatandaş
öpeceğim.
nasıl olur da hakkına kavuşamaz bilemem.
|
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — O kadar
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Mahkeme
i iddialı konuşma.
ye gidemez,mi?
'•• «.
|
HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Devamla) — KoHÂMtl) ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Mec
, misyon kararının takririmin dayandığı gereklis kararı adam asıyor. Cevdet ne yapıyorsun?
çeyo göre reddini diliyorum.
BAŞKAN — Cevdet Bey, rica ederim hati j
MEHMET DAİM SÜALP (Sirid) — Aziz
bin sözünü kesmeyin.
arkadaşlar, intakı hak kabilinden olacak, iki yaş
HÂMİD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) —
lı, bilgili ve tecrübeli arkadaşın beyanlarını hay
Efendim, bir ilim adamı, nur içinde yatsın di
retle dinledim. Şöyle ki, bugüne kadar müdafaa
yor ki, bir vekil üç türlü murakabeye mâruz
sını yaptıkları prensibin aleyhinde konuştular.
d u r : Siyasi, cezai, malî.
j Biz iddia etmiştik ve öyle haller mevcuttur ki
Siyasidir, Meclis hatiatı siyasiyesinden dola
kaza mercilerinin kapusu kapandığı zaman
yı bir bakanı sual altına alır, onu iskat eder.
Vatandaşlar Meclise baş vurabilsinler de
Cezaidir; suç işlerse Divanı Âliye sevkeder.
miştik. Fakat kendileri daima
İçtüzüğün
53 ncü ve Anayasanın 54 ncü maddeleriyle
Malîdir; zarar vermişse, mahkemeye sevke
karşımıza dikildiler ve; halli mahkemelere mev
der, zararı tazmin ettirir. Binaenaleyh bu. üç
du olan işler Büyük Millet Meclisinde görüşüleesastan her hangi birisine dayanmak icabederse onun takdiri Meclise aittir, bugünkü hâdise j mez, dediler. Meclis kürsüsü mahkeme gibi değilnin nev'ine göre. infaz edilmiycn bir ilâm kar j dir. Mahkemede avukatlık da gördük insan bâşısında vatandaşın ıstırabını görüp siyasi midir, I zan haksız dâvaları müdafaa etmek mecbudiyeI tinde kalıyor. Fakat Mecliste öyle olmaz, çünki
mâli midir, cezai midir, kararım verir.
Binaenaleyh arkadaşlar, Arzuhal Encümeni I Meclis bugün siyah denen bir şeye 2 - 3 gün'
nin binnetice: (Ben mahkeme değilim, işe el j sonra beyaz demek olamaz. Zabıtlar derhal gö:
koyamam,) demesinin îâaTamen" taraftarıyım, I zümüzün'önüne-getirilir-.
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• Dilekçe Komisyonu arkadaşımız her gün yüz
lerce dilekçeyi «Bu mevzular mahkemelere dair
dir, • mahkemelerin vazifelerine dairdir, bu iti
barla bizce yapılacak bir işlem yoktur» diye red
dedip durmaktadır.'Böyle olmasına rağmen bu
gün karşınıza getirilen mevzu tamamiylo mah
kemelikken, kazai mercilerin vazife ve meşguli
yetine mevdu iken bunun üzerine bir Meclis
kararının alınmasını istemelerini hayret ve ib
retin dinledim...
HÂMÎT ŞEVKET İNCE (Ankara) —Üzül
me, hayret etme, ben cahilane söyledim. Ben se
nin sözlerine hayret etmiyorum.
MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Bu
dâva hakkında benden evvel konuşan arkadaş
lar, sözcü hariç, aleyhte konuştular. Bunların
hepsi dâvayı muğlak bir hale, müphemiyete sok
makta âdeta yarış ettiler. Hattâ raporun kale
me almış tarzı dahi makbulüm değildir. 1941
den itibaren geçirmiş olduğu bütün safahatı ra
pora dcrcetmişler, teferruat içinde esas âdeta
boğulmuştur, esası görmek müşkül bir hale gel
miştir.
Dâvanın mevzuu ştıdur: Bu zat, elimde bir
ilâm var, bu infaz edilmedi, Meclise müracaat
ettim, Meclisten karar aldım, Meclis kararında
bilâkaydü şart infaz edilsin dedi ve ben bu ilâ
mı icra dairesine götürdüm, karşıma kanun çık
tı, müruruzaman var dediler; Meclise baş y u r 
dum ve kararınız infaz edilmiyor • dedim, bana
dediler ki Meclisin kararlarının infaz yeri icra
daireleri değil Hükümettir... Bu itibarla kendisi
Hükümete başvurmuş, Maliye Bakanlığı bu ilâ
mı infaz etmiştir. Fakat bu adam istediği şekil
de istediği parayı alamadığı için tekrar Meclise
başvuruyor; diyor ki, ilâmım infaz ediliyor ama,
istediğim parayı vermiyorlar.
Müsaade buyurun arkadaşlar, manzum âli
niz olan bir hâdiseyi ben tekrar baştan izah etmiyeyim. Yalnız; bir vatandaşın elinde bir ilâm
var, bu ilâm altına mütedair bir ilâmdır. Ve
kâlet yahut Hazine sureti tesviyede vatandaş
ile'Hazine arasında bir ihtilâf görüyor. Ada
mın alacağını o günkü rayiç üzerinden ödiyeceğim-, diyor. Kendisi; hayır, bugünkü rayiç üze
rinden isterim, diyor. Mahkemeler bu gibi ih
tilâfları; halletmezler de. neyi hallederler, mah
kemeler, bu gibi dâvalara, bakmazlar da neye
bakarlar 1 ? Bu itibarla dâva fert ile Hazine ara
sında ..rayiç ürerinde çıkan, bir ihtilâftan iba,
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rettir/ve bu gibi- ihtilâflar kazai mercilerin va
;
zife ve salâhiyetine mevdudur.
i- .
İşte burada Anayasanın. 54 ve İçtüzüğün 53
ncü maddeleri mucibince biz bu gibi ihtilâfla
rı hallü fasledemeyiz ve etmemeliyiz. Mâruzâ
tım bundan ibarettir.
. . . .
B A Ş K A N — Oylarını kullanmayan arkadaş-lar lütfen istimal buyursunlar.
. MÜCTEBA IŞTIN (Balıkesir) — Mevzuun
ehemmiyeti ve hassasiyeti bendenizi huzurunu
za çıkmaya sevk ve hattâ mecbur etti. . .
Çok muhterem Komisyon Başkanımız Ab
dullah Aytemiz, gene çok muhterem Hâmid
Şevket ve Sinan Tekelioğlu beyefendilerin mü
talâalarının Anayasaya ve İçtüzük hükümleri
ne tamamen mugayir ve muhalif olmasından
dolayı ben fikirlerine iştirak edemiyeceğim.
Anayasanın 8 nci ve 54 ncü maddesi, İçtü
züğümüzün 53 ncü maddesi her hâdisenin tet
kik ve niyetini kaza mercilerine bırakmıştır.
Bu hâdise, onların vazife ve salâhiyetleri dahi
lindedir. Binaenaleyh eğer muhalif olarak ko
nuşan arkadaşlarımızın fikir ve mütalâalarını
bir" aiı için kabul edecek olursak, bendeniz,
teşriî kuvvetimizin tedvin mükemmeliyetinin
bir örneği olarak her zaman gösterebileceğimiz
yargı erkini maalesef zedelemiş bulunacağız,
kanaatindeyim.
Hâdisenin uzun tahlil ve teşrihini yapacak
değilim. Zaten komisyon sözcüsü arkadaşımız
çok derinliklere inmek suretiyle lüzumlu tafsi
lâtı vermiştir. Yalnız elimizde şimdi üç karar
bulunmaktadır. Bu kararların birincisi müruruzan vardır, diğeri yoktur, üçüncüsü de ve
gene müruruzaman vardır, diyor. Bendeniz mü
ruruzamanın tetkik ve rüyetinin komisyonun
vazife ve salâhiyeti dışında olduğu kanaatinde
yim; Binaenaleyh; hatalı verilmiş bir hüküm,
bir karar mevcuttur. Birinci karar, müruruza
man vardır yolundaki karar, haftalık karar cetvelino geçmiş ve müddeti içinde itiraz edilme
diği için kesinleşerek Meclis kararı halini ikti
sap etmiş bulunmaktadır. İkinci karar, müruru
zaman yoktur mahiyetindeki karardır ki, o da
müddetinde itiraz edilmediği için kesinleşmiş
ve Meclis kararı mahiyetini iktisap etmiştir.
Üçüncü karar, müruruzaman vardır yolundaki
yeni karardır, fakat kesinleşmemiştir, • Sinan
Tekelioğlu Beyefendi tarafından itiraz edilmiş
ve bu suretle Meclisi Âliye gelmiştir.
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İBendeniz,' muhterem hukukçu , arkadaşlara
bir noktayı hatırlatmak istiyorum. Mademki
bâtıl addedebileceğimiz bir karar vardır. Bizim
tetkik salâhiyetimiz ve rüyetimiz dışında bulu
nan bu meselenin esası olarak ele alınarak bir
karar verilmesi dahi şurada ikinci bir hata iş
lemek demek olacaktır kanaatindeyim. Çünki
kendileri çok iyi hatırlarlar, hatırıma geİdi;
«izahat'ale şey'enbatale ma fi zımnihi» yani bir
şey bâtıl ise onun tazammun ettiği fer'i şey de
bâtıldır.
•) ,
Fer'i olan yani mislen mi verilsin yoksa
başka bir şekilde mi verilsin, ne suretle veril
sin meselesi üzerindeki kararımızla butlana is
tinat etmiş olması bakımından esası bâtıl olan
binaenaleyh bizim tetkik ve rüyet etme salâhi
yetimiz dışında bulunan bir karar almış olaca
ğız. Netice itibariyle mâruzâtım, bir vatandaşın
tazallümü hali neticesinde harekete gelen şefkat
ve merhamet hislerimizin Anayasa ve içtüzük
hükümlerimizi zedelememesi hususunda çok dik
katli, çok itinalı bulunmaklığımız lâzımdır.
BAŞKAN-—Oylama muamelesi bitmiştir.
önergeler vardır, okuyoruz.
Yüksek Başkanlığa
Müzakere kâfidir. Oya konulmasını arz ve
teklif ederim.
Afyon Milletvekili
K. özçoban
Yüksek Başkanlığa
, Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kifa
yetine karar verilmesini arz ve teklif ederiz.
Zonguldak
Erzurum
Suad Başol Bahadır Dülger
24 . X I I .1951
Yüksek Başkanlığa
Dilekçe Komisyonunun 7 . VII . 1950 gün ve
77. sayılı kararına mütaallik rapor, üzerinde mü
zakere kâfidir. Raporun reye konulmasını rica
ederim. ' . ' - . . , ' ' . ' . ' .
. ,'
izmir Milletvekili
.
Pertev Arat
:.;'c;;\:Jv; rt •••,-.•• •;: ••. ;•• • • • • '26 . X I I . 1951,'
' İBaşkanlığa
'
Dilekçe Komisyonu raporu üzerindeki görügraelerîelç&fj derecede" tençyvtir ettik. Görüş-
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melerin yeterliğinin

oya konmasını, ;arzederim.
Zonguldak
Fehmi Açıksöz

Sayın Başkanlığa
Müzakere edilen konu aydın hale gelmiştir.
Müzakerenin kifayetinin reye vaz'mı rica ede
rim.
.
Maraş
v
Mazhar özsoy
B A Ş K A N — Okunan önergelerin hepsi ki
fayeti müzakere hakkındadır, oyunuza arzediyorum :
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Bir nok
tayı arzetmeme müsaade buyurunuz.
BAŞKAN — Oylama sırasında kimseye söz
verilmiyeceği İçtüzüğümüz icabıdır. 'O itibarla
önergeleri oyunuza arzediyorum. Dikkate alan
lar lütfen işaret buyursunlar... Almıyanlar...
önergeler kabul edilmiştir efendim.
Abdullah Aytemiz ve Hâmid Şevket ince ar
kadaşlarımızın önergeleri vardır, okutuyorum :
'

19. X I I . 195.1
Yüksek Başkanlığa •
80. V I . 1948 tarih ve 18 numaralı Haftalık
Karar Cetvelinde neşrolunup kesinleşen ve ilâ
ma müstenit alacağın hükümetçe mahkûmun
lehe ödenmesine mütedair bulunan 3 1 . V . 1948
gün ve 1234 sayılı kararın Adalet Komisyonu
nun mütalâası veçhile .ve mevzuu altın olan
borçların sureti tediyesi hakkındaki tevhidi iç
tihat k a r a n gereğince infazı lâzımgeldiğino ve
tanzim olunan 19, X I I . 1951 tarih ve 6828/459,
4/62 numaralı raporun ve matufu mutarızınbih
27 . V I . 1950 gün ve 77 sayılı Kararın reddine
karar verilmesini saygı ile teklif ve rica ederim.
Maraş Milletvekili
Abdullah Aytemiz
26. X I I . 1951
Yüksek Başkanlığa
Meclisin kesinleşen 3 1 . V . 1948 tarih ve 1234
sayılı kararı behemehal infazı lâzımgelen bir
hükmü teşriidir. Bunun hilâfına tekrar tetkikât yapılamaz. Çünkü bu kararla, katîleşen
mahkeme ilâmı T. B. M. M. ce< de1 teyit edilmiş,
yani mahkeme ilâmının infazı, Maliye Bakanlı
ğına emir olunmuştur. Bir vatandaşın huku
kuna taallûk eden böyle bir teşrii karar her ne
sebep ve bahane ite olursa;'olşu;n orta^aır kal-
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dırilâmazp Çünkü böyle bir tasarruf, hukukun
ana prensiplerine ve Anayasaya mugayir olur.
Arzuhal Komisyonu; gerek müruruzamana ve
gerek işin kaza müesseselerine ait olduğundan
bahsettiği bu şikâyet hakkında Maliye Baka
nından istizahta bulunması icabederken ve indelicap infaz edilmiyen' bu karar için yapılma
sı lâzımgelen muameleyi Meclise arzetmesi ik
tiza ederken berveçhi mâruz karar vermesi ca
iz olmıyacağmdan bahsi geçen kararın reddi
ni rica ederim.
Ankara Milletvekili
Hâmid Şevket İnce
BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahi
yettedir, ikisi de komisyon raporunun reddi
mahiyetindedir. Bu itibarla dikkatinize arzedeceğim. önergeleri kabul edenler... Etmiyenler... önergeler reddedilmiştir.
Komisyon raporunu oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Komisyon
raporu kabul edilmiştir.
4. — Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın, Te
kel Genel Müdürlüğü Yapı İşlerinin Bayındır
lık Bakanlığına'devri hakkında kanun teklifi ve
Gümrük ve Tekel ve Bütçe komisyonları rapor
ları (2/139) [1]
(Rapor okundu.)
BAŞKAN — Sıtkı Atanç.
SITKI ATANÇ (Tokad) — Muhterem arka
daşlarım; huzurunuza sunulan kanun teklifim
Gümrük ve Tekel Komisyonunda aynen kabul
edilerek çıkmış, havalesi gereğince Ba7/mdırlık
Komisyonuna tevdi edilmişti.
Yaz tatilinden önce İçtüzük hükümlerine
uyularak yüksek kararınızla Bayındırlık Ko
misyonuna alınarak Bütçe Komisyonuna havale
edilmişti.
Kanun teklifimin ana mahiyeti şudur:
Tekel Genel Müdürlüğünün yaptırmakta ol
dugu milyonlarca liralık inşaat işlerinin daha
salim ve daha esaslı bir surette idare ve inşası
•için bünyesinde mevcut inşaat servisinin Tekel
İdaresinden alarak Bayındırlık Bakanlığına
bağlanmasından ibarettir.
Arkadaşlar; bunda bir zaruret gördüğüm
[1] 14 sayılı Basmayazı

Tutanağın
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içindir ki, Yüksek Huzurunuza bu.kanun tekli
fini arzetmiş bulunuyorum. Müsaadenizle gör
düğüm zaruretin mucip sebeplerini arzedeyim:
Tekel idaresi inşaat işlerini merkez teşkilâ
tında mevcut olan inşaat şubesi vasıtasiyle yü
rütmektedir. Ancak şurası muhakkaktır ki, in
şaat işleri bütün gayretlere rağmen matlup veç
hile yürütülmemektedir.
'
Zira İdare inşaat servisinde Bayındırlık Ba
kanlığı teşkilâtına nazaran tâli derecede ve
ehemmiyette olması itibariyle kuvvetli teknik
elemanların bu idareye rağbet etmedikleri bir
vakıadır. Verilen imkânlara rağmen kuvvetli
elemanların idare hizmetine alınması mümkün
olmamaktadır. Bayındırlık Bakanlığının mühen
disliğin her şubesinde bol miktarda ihtisas sa
hibi elemanları mevcut olduğu halde Tekel İn
şaat şubesinde bilhassa inşaatın çeşitli nevileri
üzerinde ihtisas yapmış elemanları azdır ve tec
rübesizdir. Bayındırlık Bakanlığı teknik ele
manlarına muhtelif şekillerde bâzı kadrolar te
min etmekte olmasına mukabil Tekelde buna
daha az imkân bulunmaktadır. Bütün bunlara
ilâveten inşaat işlerini yürütmek vazifesi kendi
Teşkilât Kanunu ile Bayındırlık Bakanlığına
bırakılmıştır. Ve âmme hizmetlerinde
vazife
taksimi esasına göre de bu gayet tabiîdir.
Nitekim bâzı daireler tarafından doğrudan
doğruya yapılan inşaat sonradan bu mülâhaza
larla Bayındırlık Bakanlığına devir edilmiştir.
Büyük Millet Meclisi inşaatının, Büyük
Millet Meclisinden ve hava meydanları inşaatı
nın da Havayolları Genel Müdürlüğünden Ba
yındırlık Bakanlığına devir olunması gibi Ba
yındırlık Bakanlığı halen Devlet teşkilâtının
hava meydanından hastane binasına, damızlık
ahırlarından Hükümet konaklarına kadar her
nevi inşaat ihtiyacını karşılamaktadır.
Diğer taraftan Tekelce yapılan inşaatın plân
ve projeleri Bayındırlık
Bakanlığınca tasdik
edilmekte, inşaata ait ihtilâflar Bayındırlık
Bakanlığında hal ve buna ait her türlü direk
tifler aynı Bakanlıktan, alınmaktadır.
Tekel Genel Müdürlüğünün inşaat şubesi
memur kadrosu 25 tir. Yıllık tahsisatı 106 800
liradır. Aynı şubenin (D) cetvelindeki hizmet
liler adedi de 44 tür. Yıllık tutarı 193 980 lira
dır ki,ceman yekûn 300 780 lirayı bulmakadır.
İkramiye, çocuk zammı, muhtelif harcırah
lar, kırtasiye, otçberi-,- tenvir ve teshin, gıbirtâli is-
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= İtihlâkleıie: . i d a m . masrafları ilâve
edilirse I istihdam edilmekte olan . personellerin, büyük in
:350 000 lirayl tecavüz etmektedir.
şaat hususundaki teknik ve ilmî kudretleri üze
;:;;:,;Bu vaziyet karşısında inşaat işlerinin, prenrinde ayrıca durulacak bir keyfiyettir.
,.sip bakımından, hem işlerin iyi yürütülmesi,
Bendeniz bu cihetin tahliline girişmiyeceğim.
,ve diğer dairelerce yapıldığı gibi Bayındırlık | Çünkü bu hususun derinleştirilmesi pek yerinde
.Bakanlığına devir edilmesi zaruridir.
olmaz. Benim üzerinde İsrarla durduğum cihet
;, • Devir keyfiyeti esas itibariyle Bakanlıkça
yekûnu milyonları aşan muazzam inşaat. tahsisa
da uygun görüleceği kanaatiyle hazırladığım bu tının tekelin zayıf inşaat kadrosunun üzerinde'
kanun teklifimin lâyihasını sunmuş bulunukalıp kalmaması keyfiyetidir ki, bendeniz kal
: yorum. \
masını hem mahzurlu ve hem Hazine aleyhine bir
. / ' T e k e l dairesi muhtelif mahallerde yaptırmak
ızrar olarak görmekte ve kabul etmekteyim.
ta olduğu inşaatın herbiri için teknik elemanlaBinaenaleyh arzettiğim bu bariz mahzurdan
Lrmdan bir veya birkaçını mahsusen memur ctderhal sıyrılıp yekûnu milyonları bulan inşaat
, inek zaruretinde bulunmaktadır. Halbuki o yer
işlerinin Tekel İdaresinden alınıp, diğer resmî
lerde Bayındırlık Bakanlığının esasen kurulmuş
İnşaaatta olduğu gibi bunun da Bayındırlık Ba
-,.; teşkilâtı mevcut olduğundan devir halinde tekel
kanlığında temerküzünde memleket ve Hazine
inşaatına ait kontrol, murakabe, kabul ve teslim
lehine büyük faydalar gördüğüm içindir ki, bu
'. gibi hususlar için mevcut bir teşkilâtın vazif elenkanun teklifini yüksek huzurunuza arzetmiş bu
::dirileceği şüphesizdir. Bu bakımdan 350 bin lilunuyorum.
, ralık kadronun en geniş bir hesapla üçte ikisinin
Teklifimin Bütçe Komisyonunda reddedilmiş
dovrolunması kâfi gelecek bu suretle mühim bir
olması maalesef muhik ve kuyvetli sebeplere müs
. kadro tasarrufu sağlanmakla beraber inşaatta
tenit değildir. Komisyon reddin mesnetlerini
sürat ve selâmet de elde edilmiş olacaktır.
beş mucip sebepte temerküz ettiriyor.
.Muhterem arkadaşlar, hepinizin malûmudur
Bütçe Komisyonu mucip sebeplerinin başında
ki,'Devlet Hazinesine her yıl büyük bir varidat
ve en kuvvetli sebep olarak bu hususta yani mül
• temin eden Tekel İdaresi mülhak bütçe ile idare
hak bütçeli- idarelerin inşaat işlerinin Bayındır
olunan teşkilâtı çok geniş, iş hacmi geniş, perso
lık Bakanlığına devri hususunda Hükümetçe
neli ve kadrosu geniş, âdeta büyük bir bakanlık
bir tasarı hazırlandığını, bu tasarı hakkında Ma
kadrosunu haiz iktisadi bir müessesedir. Bu mü
liye Bakanlığı henüz mütalâasını beyan etmemiş
essese. sahip; olduğu büyük sermayenin Devlet
bulunduğundan Meclise sevkedilemediğini zik
Hazinesi lehine artmasını temin için birçok gelir
retmektedir.
vasıtalarını daha randımanlı ve rantable bir hale
Muhterem arkadaşlar, Hükümetin her hangi
getirmek hususunda gayretler sarf etmektedir. Bu
bir
müşkül, veya tekâsülü yüzünden Meclise gelarada teşkilâtının lüzum göstermiş olduğu husus
memsi, mütemadiyen gecikmekte devam edip ge
ları tahakkuk ettirmek için de her yıl milyonlar
len
bir kanun tasarısının teşrifine intizaren Ha
harcamaktadır. Meselâ, malik olduğu fabrika
zine
lehine milyonların mukadderatı bahis mev
ların tamir ve tadilâtı, yeniden binalar inşası ve
zuu
olan
bir dâvayı geriye bırakmak doğru
saire gibi. Bu inşaatın inşa kıymetleri takdir
olur
mu!
buyurursunuz ki, milyonların geniş çenberi için
Saniyen, Hükümet mülhak bütçelerle idare
dedir. Her yıl harcanmakta olan altı milyonluk
edilen
daireler inşaatının bir elden idaresini esas
inşaatın,.inşa.projelerini, keşiflerini murakabe
itibariyle
kabul etmiş ise de, Maliye Bakanlığı
ve sairesini yapmak üzere Tekel İdaresinin bir
bütçelerde bulunan ödeneklerin Bayındırlık Ba
inşaat şubesi vardır ki, bu şube kadrosunda bulu
kanlığı Bütçesine aktarılması keyfiyetini düşü
nan personellerin yıllık tahsisatı 350 bin lirayı
nüyor. Bu hususta bir karara varabilmek çaresi
tecavüz etmektedir,
üzerinde
duruyormuş!...
Her yıl Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesinden
Muhterem .arkadaşlar, insaf buyuralsun. Bu
ödenen bu para ile idarenin temin ettinği kazancı
nasıl bir düşünce, nasıl bir ret esbabı mucibesibir' mukayeseye tâbi tuttuğumuz takdirde elde
edeceğimiz hasıla maalesef Tekel İdaresinin
dir? Tekel İdaresinin altı milyonluk inşaatı var
aleyhinedir,-...Bundan başka inşaat kadrosunda | dır. Bu inşaatın mukadderatım idare eden salâ-
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hiyettâr şube kifayetsizdir. Elinde kalması mah
zurludur, dedikoduludur. Binaenaleyh Tacilen
Tekel inşaatının Bayındırlık Bakanlığı muraka
be ve idaresine devri zaruridir. İşte dâvamız bu
dur. Biz bunun üzerinde hassasiyet gösteriyor,
ısrarda bulunuyoruz.
Eğer mesele Bütçe Komisyonunun ileri sür-.
düğü gibi Hükümetçe hazırlanmış henüz Meclise
sevkedilmemiş kanun tasarsımda mevcut olduğu
bildirilen (50 000 liraya kadar inşaata daireleri
salâhiyettar olacaktır) hükmüne müstenit bu
lunsaydı, bendeniz de bu mevzuda Hükümetten
gelecek tasarıya intizarı muvafık göröürdüm.
Halbuki dâvamız arzettiğim veçhile milyonları
ihtiva eden bir inşaat davasıdır.
Eğer teklifim kabul buyurulursa, Tekel İda
resinin kadrosunda bulunan İnşaat Şubesi tah
sisatı ile birlikte Bayındırlık Bakanlığına dev*
rolunacak, idarenin bundan sonra yaptıracağı
inşaat bu bakımdan idare ve murakabesinde ya
pılmak suretiyle daha iyiye ve emniyete girmiş
bulunacaktır.
Biz dünün faidesiz, mütereddit klişelerini
bırakıp daha rasyonel daha rantabl, daha müs
pet iş yapmak ve o yola girmek mecburiyetin
deyiz.
Hülâsa: Teklifim hakkında Bütçe, Komisyo
nunun serdetmiş olduğu ret esbabı mucibesi za
yıftır, mantıki değildir. Teklifimin maddi ve
mânevi ehemmiyeti vardır. Yüksek takdir ve tas
vibinize arzeder ve bu hususta da bir önerge
takdim ediyorum, kabul büyurulmasmı rica
ederim.
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, Maalesef çok ciddî bir mevzu,
Meclisin çok yorgun olduğu bir anma rastladı.
Ben, yıllardan beri; yalnız bu kanun teklifi ve
silesiyle değil, yalnız Tekel Bakanlığına ait de
ğil, diğer bütün bakanlıklara bağlı bulunan in
şaat dairelrinin Bayındırlık Bakanlığına bağlan
ması arzu edilen bir iş olduğunu ve yapı kongre
lerince karara bağlanan bir mevzu olduğu halde
ve Hükümet programımızda büyük mikyastaki
yapı işlerimizden vazgeçtiğimiz, ancak faydalı
tesisler yapacağımız ve binaenaleyh diğer bakan
lıkların eskisi gibi büyük inşaat yapmaması, se
bebiyle ellerindeki heyeti fenniyelerin lüzum
suz olduğunu ve bunların Baymdrılık Bakanlığı
na bağlanmalarının zaruri olduğunu söylemekte
ve neticelerini beklemekteyim.
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Fakat malesef, çok yapıcı bir yıl geçmiş ol
masına rağmen, halâ Bayındırlık Bakanlığı ta
rafından hazırlanmakta olan bu hususa ait ta
sarı, Yüksek Meclise sunulmamıştır. .:' ' :
Muhterem arkadaşlar, inşaat ve teknik
alemde koordinasyon temin edilemediğinden ve ke
za yalınız personel bakımından değil, bu koor
dinasyonu temin edememek bakımından da her
vekâletin kendi zihniyetine, kendi görüşüne gö
re inşaat yapmasından dolayı memlekette bü
yük çapta milyonlar israf edilmekte ve maalesef
bizim zamanımızda da israfa devam edilmekte
dir. Bunun bir an evvel önüne geçilmesi zarure
ti hâsıl olmaktadır. Bugün Millî Eğitim Bakan
lığında eskisi misillû büyük mikyasta inşâat
olmadığı halde, Millî Eğitim kadrosu "•'• aynen
durmakta, keza İnhisarlar Vekâletinin eskisi ka
dar inşaatı olmadığı halde orada da hâlâ tek
nik teşkilât olduğu gibi durmaktadır. Bugünkü
İnhisarlar Vekâletindeki heyeti fenniye yerinde
durabilmek ve kendisine iş bulabilmek için, geç
miş zamanda olduğu gibi, lüks mevzular ihdas
etmektedir. İnhisarlar Vekâletinin memlekette
en lüks bina olması da bu zihniyetten doğmuş
tur. Binaenaleyh biz bugün demokrat iktidar
olarak faaliyetimizin merkezi sikletini tâyin et
mişizdir. Biz yol yapacağız, su işlerini hâllede
ceğiz ; yani kalkınma dâvasında birinci plânda
olan işlerin peşinden koşacağız. Fakat biliyor
sunuz ki, Nafıa Teşkilâtında Nafia müdürlük
leri karikatürize bir hal almıştır. Köy yolları
yapılacak, su getirilecek, ama teşkilâtta ne mü
hendis var, ne de fen memuru. Ama Ankara 'da '
Tekel de bacak bacak üstüne atmış yüzlerce mü
hendis, teknik personel boş durmaktadır. Bunu
nazara alan bir kıymetli arkadaşım doğrudan
doğruya yalnız İnhisarlara mensup teşkilâtın
Bayındırlık Bakanlığına bağlanmasını teklif
etmiş, bu teklif Tekel Komisyonunca kabul edil
miş. Fakat' Bütçe Komisyonu Hükümetin "bir
Teşkilât Kanunu getirmekte olduğunu ileri sü
rerek teklifi reddetmiştir.
.
Arkadaşımızın bu teklifi, heyeti celilcnizce
kabul buyurulursa, Tekeldeki inşaat teşkilâtı
tek'başına da Bayındırlığa bağlanabilir. Fakat
Hükümet kısa bir zamanda teklifi getirecekse
bu, o zaman da yapılabilir. Ama muhakkak olan
bir şey varsa, bütçe elinizdedir, yeni faaliyet yı
lına girmek üzere bulunuyoruz, Bayındırlık Ba
kanlığının büyük mikyasta fennî kadroya ihti-
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yacı vardır. Bu kanunu bir an evvel çıkarmak
suretiyle Bayındırlık Bakanlığına, önümüzdeki
yıllarda esaslı, geniş faaliyet imkânları sağlan
mış bulunacağız. Binaenaleyh Bayındırlık Ba
kanı arkadaşımızdan istirham etmekteyim, ken
dilerinin hazırladıkları Teşkilât Kanununu,
önündeki mânileri bir an evvel kaldırmak su
retiyle, Yüksek Meclise sunsunlar. Çünkü bun
da büyük menfaatimiz vardır. Maruzatım bun
dan ibarettir. (Alkışlar)
BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanı.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI
YIIi'CALI (Balıkesir) — Sayın arkadaşlar,
umumi olarak, bütün devlet teşkilâtında ve kat
ma bütçeli idarelerde bulunan bu gibi inşaatın
bir elden idare edilmesinde ve teknik eleman
ların da bu yoldan Bayındırlık Bakanlığına bağ
lanmasında çok fayda vardır. Bakanlığım da
aynı prensip içinde bulunmaktadır. (Soldan
çok güzel sesleri). Esasen hükümetiniz hu me
seleyi bu şekilde ele almış ve bunun için tan
zim edilen kanun tasarısı bakanlıklardan geç
miş, Maliye Bakanlığına intikal etmiştir. Yal
nız bütçe formülleri bakımından, katma bütçe
li dairelerle diğer müesseselerdeki parayı bu
raya aktarma meselesi dolayısiyle muayyen
bir : formüle bağlanmasının temin edilmesi yolu
aranmaktadır. Bu suretle katma bütçe ile ida
re edilen müesseselerdeki muayyen bir paranın
oralardan, alınarak Umumi bütçeye intikali, ay
nı zamanda Muhasebei Umumiye Kanununu da
ilgilendiren hususi bir hükme taallûk etmekte
bulunduğundan bu formülün hallinden sonra
- zannederim lüzum görürlerse Bayındırlık Ba
kanı arkadaşımız da bu ciheti izah buyurur
lar - bu kanun tasarıs, yüksek huzurunuza sevkedilmiş olacaktır. Fakat kanaatimizce, arka
daşlarımızdan Sıtkı Atanjç'm çok haklı olarak
ileri sürmüş bulunduğu dilekleri, hükümet
ten gelecek olan kanun tasarısının Yüksek He
yetinizde müzakeresine kadar tehir edilirse,
bizim kendi işletmelerimiz bakımından, haki
katen daha verimli olacağı kanaatindeyiz.
Arkadaşlar;. Tekel idaresinin bugün elinde
625 kadar müessesesi vardır. Bunların içinden
25. - 30 tanesi hakikaten teknik elemana ihti
yaç gösterir bir durumda çalışmak, zorunda
dır. Bilhassa Marshall Plânından da istifade
ederek, gerek çay mıntakasındaki yeni fab
rikalarımızın, inşaatında, gerek Yavşan ve Ça-
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maltı tuzlalarının inşaatında tatbik;etmek mec-:
buriyetinde kaldığımız plânların devam edebil-.
meşini ve yeni birtakım formalitelere mahal;
vermeden bunların işlemesini, tahsisatının se-nesi içinde kullanılmasını sağlam ak. için, elbette
takdir Yüksek Heyetinizindir, bizim kanaati-,
mizce, bu heyeti fenniyenin o müddete kadar
vazife başında kalması ve bütün devlet inşaatı
için hükümetçe getirilecek tasarıda bütün bu
hususlar göz önünde tutularak, meselenin halle
dilmesi doğru olacaktır.
Arkadaşlar, Sıtkı Bey dediler ki, elde mev
cut olan elemanlar yetersizdir.
Arkadaşlar; elimizde mevcut olan 25 elema
nımız bu işleri bihakkın başaracak durumda
dırlar. Bunların dördü mimar, geri kalan kıs
mı ise mühendis ve fen memurlarıdırlar; Bun
lar şimdiye kadar almış oldukları vazifeleri
hakkiyle başarmışlardır ve esasen bu eleman
ların tâyininde daima, Bayındırlık Bakanlığı
nın takip ettiği usullere ve fenni yeterliğe da
ima dikkat edilmiş bulunmaktadır.
Kaldı ki, arkadaşlar, nispet' edildikleri za
man bizimki Bayındırlık Bakanlığı inşaat mas
raflarının % 5 i kadardır. Yani bizim bakanlığımız
daki fen heyetimizin bize yüklemiş olduğu masrafyekûnu umumî inşaata göre % 4 - 5 arasında
dır ve daha yukarı çıkmamaktadır. Yeterlik,
ve masraf bakımından ileri sürülen mülâhaza-,
lar bugün için yerinde, değildir. Kaldı ki; bu-.
gün için tasarruf yapmıya fiilen imkân yoktur.
Teklifin ikinci maddesi, bizde mevcut olan
tahsisatın aynen Bayındırlık Bakanlığına nak
lini, intikal etmesini âmir bulunmaktadır. Şu
halde mesele, tek tek, filân bakanlığın, falan
idarenin, filân teşekkülün mevcut olan inşaat
bürosuna ait olan masrafın Bayındırlık Bakan
lığına nakil edilmesiyle zaten halledilmiş de
ğildir. Tensip yüksek heyetinizindir. Bayındır
lık Bakanlığınca sevk edilmekte bulunan kanun
tasarısı, inşaata sadece bir nezaret ve kontroldan ve bütçelere mevzu tahsisatın aynen Ba
yındırlık Bakanlığına nakil edilmesinden iba
ret değildir, umumî olarak, D evlet. ve . katma
bütçeli idarelerin inşaat meselesi topyekûn, bir
arada, daha rasyonel bir şekilde organize edil
mesi bakımından hükümleri ihtiva etmektedir..
Binaenaleyh yarım tedbirlerle, bu işi halletme
ye gidecek olursak, bizim aşağı yukarı -diğer.
senelere -sirayet eden 15 milyon lira - yekûna,
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mi muvazeneden, gerekse1 katma bütçelerle bes
lenen idarelerdeki yapı fen heyetlerinin bir ara
ya toplanmasını derpiş eden bir tasarı, yani Ba
yındırlık Bakanlığı Teşkilât Kanunu tasarısı iki
ay evvel hazırlanmış ve diğer bakanlıkların
mütalâaları alınmak üzere o bakanlıklara su
nulmuş bulunmaktadır. Halen bu bakanlıkların
mütalâasında bulunan tasarı yakın zamanda
Hükümotte görüşülecek ve yüksek heyetinize
de takdim edilmiş bulunacaktır. Binaenaleyh
çok yakın bir zamanda yapı ve fen heyetlerinin
Bayındırlık Bakanlığı camiasında toplanması
hususunda yüksek heyetinizde yapılacak müza
kereler bu mevzuun en iyi neticesini ve en isa
betli kararını da temin etmiş olacaktır.
Bendeniz, şahsi kanaatime göre Tekel İda
resindeki bu yapı,işleri teşkilâtının münferiden
Bayındırlık Bakanlığına devredilmesinde büyük
bir fayda mülâhaza' etmemekteyim. Ve istical
edecek bir durum da görmemekteyim. Binaen
aleyh tensip buyurulürsa bunların, yani bakan
lıklardaki bütün yapı işlerinin ve burada çalı
şan elemanların Bayındırlık Bakanlığında top
lanmasının
ve daha randımanlı ve rasyonel bir
•'.:,-. Sonra: arkadaşlar; bir başka mahzur daha
şekilde çalışmayı ve teknik eleman ihtiyacının
vatv, istikbale raci diyeceksiniz, maddi imkân
da aynı şekilde teminini derpiş eden kanun ta
lar/bakımından mahcup çıkmazsak; yakmd-a
îki'üçay^gibi'' kısa bir zamandan evvel, mono- sarısının gelmesine intizaren Bütçe Komisyonu
pollarji temizledikten sonra, işletmelerimizi: ikti raporunun kabulünü bendeniz de istirham edi
sadi bir zihniyetle yürüyebilecek - devlet işlet yorum;
meleri haline- kalbedecek' kanun tekliflerimizle
BAŞKAN —;• Hidayet Aydiner.
gelmiş-bulunacağız; Eğer böyle tekliflerle yüksek
HİDAYET AYDİNER (Konya) — Muhte
huzurunuz^ geldiğimiz takdirde, bugün bu
rem arkadaşlar, yapı işlerinin bir yerde toplan
kanuni teklifi ile inşaat- büromuzu kaldırırsanız,
ması hakkında Hükümet müttefiktir. Buna rağ
esasen;hususi? bir teşebbüs: gibi mi, bir devlet
men diyorlar ki, arkadaşımızın teklifini redde
işletmesi:: gibi;; mi;, birranonim ortaklık gibi mi, delim; Reddedersek bir sene müddetle tekrar
yoksa (başka; şekilde mii olacaktır, onu Yüksek
gelemez. O halde Hükümet kendi istediği bir
Heyetiniz tetkikî edecekle; karara: bağlıyacak- işe' mâni oluyor demektir ve bindiği dalı kes
tıri- G)>zanvan'.bizv bunu: yeniden,ihdas ettirmek
mektedir;
,gibi5 tezatlı;bir duruma.girmişe olacağız:. Bunu
Benim teklifim; -rica?- ediyorum; rapor Bütçe
dil'nazan?Rikkate'almak'lâzımdır. Gelecek:olan Komisyonuna iade edilsin, orada Hükümetten
tasarının-*üç, dört.ay gibi kışa bir,; zamanda
gelecek olan teklif ile tevhit/edilsin; Yoksa bu
tümü:üzerinde,konuşulacak ve:karar verilecek^
şekilde reddedersek hükümetin yapacağı hayır
tir. i Bu meselenin parça parça konuşulmasının lı işe de-mâni olmuş olacağız.
.dftğrftı almıyacaği; kanaatindeyim. Bü: bakımGÜMRÜK VE TEKEL BAKANI; SITKt
damBütçe^Kftmisyonunum^
YIRCAIiI': (Balıkesir) — Efendim, iki- noktayı
bulutta tajRiftarımî Takdir Yüksek: HŞeyetinizinr _ arzedeyim. Usul bakımından mâruzâtta bulu
dir. .;.
nacağım;: Bir def a? bunu* reddimiz; tümü üze- rinde^ bir kanum teklif H yapılmasına* vev bunun
^BAY2NDJBHK;BA^
OĞIiUr(Kökışeîıi^> — - Muhterem', arkadaşlar,, müzakeresine^bir mâni teşkil etmez: Çünkü bu,
iktisadi: Be vlett Teşekkülleri hariç? gerektumu- | Tekel inşaatına hasredilmiş bir tekliftir, '
baliğe ola$? işlerimiz meıyeuttur. Kısa bir zaman
içiır dahi olsa; bilhassa.birçok >haricî membâlardâu' temin- ettiğimiz* hattâ taahhüde giriş
tiğimiz kısımların^ teehhüre uğrıyacağmr naza
ra almasafe-bile, işin aksıyacağmı daimî bir mah
zur olarak göz önünde tutmamız lâzmigelir. Bu
-cihet göz, önünde tutulmakla beraber, bunun
dışında; B-ayıridirlik Bakanlığının, hükümetin,
Yüksek Meclisinize takdim ettiği bir tasarıda,
50 bin liradan^ aşağı olan birtakım inşaatta, te
şekküllere, bakanlıklara kendi heyetlerini bu
lundurmaları salâhiyetini yeren hükümler var
dır. Şimdi o tasarıda böyle hükümler olduğuna
göre, hangi hususların ele alınmasının ve han
gi:, hususların daha iyi organize edilmesinin
lâzimgeldiğinin; ve bu hükümlerin bir bütün ola
rak:Yüksek* Heyetinize sevkı cihetinin komis
yonlarca : tetkik: edilip katı, karara bağlanması
na kadar: bizim lüzumlu addettiğimiz: inşaatımı
zın: aksamadan' devam etmesi için, es-asen malî
sene sonuna da geldiğimize göre, Bütçe Komisyonu.' raporunun aynen kabulü iktiza etmek
tedir;
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İkincisi; biz bakanlık olarak, bunun hükümotten gelecek tasarı ile birleştirilip müzakere
sinde bir mahzur görmeyiz ve buna iştirak ede
riz. Yalnız usul bakımından bunu yapamayız,
Bu mâruzâtı bakan olarak değil, usul bakımın
dan bir milletvekili sıfatiyle arzediyorum. Bu
gitsin de, komisyonlara gelmemiş bir tasarı ile
müştereken müzakere edilsin, şeklinde bir ka
râra varamayız. Ama biraz evvel de arzettiğim gibi ne Hidayet Bey arkadaşımla, ne de
Sıtkı Bçy arkadaşımla muhalefette değiliz, on
larla hemfikiriz. Birbirimize karşı aykırı bû'
cihetimiz yoktur, fakat yarın komisyonlara
bövle bir kanun tasarısı geldiği zaman elbetteki bütün bu noktaları nazarı dikkate alacaktır.
Zaten, tümü üzerinde maddeler ve hükümler
mevcuttur, o zaman biz, tekel de dâhil olmak
üzere, bütün ana işlerin bir elde bulunmasına
esasen taraftar olduğumuzu arkadaşlarıma arzetmek isterim.
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Efendim, ben
deniz ; komisyonlarda, bakanlık mümessillerinin
serdettikleri mütalâa ve noktaı nazarlarda bir
ihtilâf veya tezat gördüğüm için söz almış bulunuvorum.
Tekel Komisvonunda Millî Eğitim Bakanlığı
mümessili ya,, sükût etmiş veya kanun teklifine
taraftar olmuş; Raporda bu hususta bir sara
hat yoktur, Fakat ana komisyon olan - Tekel
Komisyonu bu kanun teklifine taraftar olmuş
olacak ki, Tekel Komisyonu bunu ittifakla ka
bul ediyor. Diğer taraftan Bütçe Komisyonun
da, sükûtu tercih eden Tekel Bakanlığı mümes
sili şunları söylüyor- Tekel inşaat servisinde
çalışan memurların mühim bir kısmının yüksek
mühendis ve" yüksek mimar'olduklarım ve ken
dilerinden lâyikı veçhile istifade edildiğini,
teklif gerekçesinde serdedilen mütalâaların as
la varit olmadığını ve hizmetlerin aksamadığım
bildiriyor.. Bütçe Komisyonu, diğer taraftan
inşaat" işlerinin santralize bir vaziyete' ifrağı ha
linde bundan fayda yerine belki mahzurlar te
vellüt edebilecektir, diyor. Diğer taraftan da
bakanlığın yakında getireceği" Teşkilât Kamınuna talikan teklifin reddini talep ederemi, di
yor.
••• "
•;:
.• :• -:.•
Muhterem arkadaşlar, istidlal tarikiyle anla
dığım mâna Teke! Bakanlığı hâdiseye evvelâ ta
raftar oluyor, bilâhara politik mülâhaza ile bir
rücu yapıyor. Dikkatimi çeken bir nokta vardır.
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Bütçe Kpmisy^nUıj^^muhtelif konjjsyonfardan ge
çen bu teklifi kanuni muvacehesinde mütalâaları
nı o kadar serpiştirmiş ki hangisinin beğenileceği
ve hangisinin üzerinde durulması lâzımgeldiği de
bir türlü kestirilememiş ve karar altına alınama
mıştır. Sayın Tekel Bakanı 'Sıtkı Yırcalı' arka
daşım ilk konuşmalarında buyurdular ki; bu ka
nunu diğer kanunun gelmesine talik edelim. Te
zatlar içinde bir teklifi kanuni olması itibariyle
bendeniz işin teknik kısmını bırakarak, diğer sa
yın arkadaşlarımın mütalâasına iştirakcn, sadece
tezatları tahlil için söz. aldığımı bidayeten arzetmiştim.
•
Sayın Bakanının bu kürsüden bunu bu tarz
da ifade buyurmalarına rağmen mukabil diğer
taraf da böyle bir kanunun tekrar Meclise inti
kali bizim bu teklifi kanuniyi reddetmemize se
bep teşkil etmez buyurdular. Ben kendilerinin
tekrar söz aldıklarını gördüğüm zaman esasen
ben de bunu ilk teklifimde yapmıştım. Böyle bi
zim de mutabık kaldığımız ve hakikaten bütün
Devlet teşkilâtında ayrı ayrı, birer Bayındırlık
Bakanlığı şubesi ihdasından bir fayda mutasav
ver olmadığından, mutabık bulunduğumuz bir
dâvayı hal yolunda beraberim. Böyle emek sarfederek getirdiğimiz bir dâvayı ret değil, talik
yoluna gidelim desinler. Bu saydığım ve hakika
ten tezatlarla dolu olan bu hususlarda tenvirimi
alâkalı bakandan rica ediyorum.
' ' ' ;
GÜMRÜK VE TEKEI, BAKANI SITKI
YIRCALI (Balıkesir) "-— Efendim; sözlerim yan
lış anlaşıldığı için Özür dilerim. Fikirlerim ara
sında tezad yoktur. Esasen sözüme başladığım
zaman arzettim'; meseleye biz, prensip olarak 'ta
raftarız,- yani kül halinde Muvazenei Umumiyeye dâhil veya katma bütçelere dâhil bütün inşaat
şubelerinin gelir giderlerinin bir elde toplanma
sına taraftarız. Ama bunu münferit bir hare
ket olarak, sâdece Tekelden bu şubenin kaldırı
larak Baymdrılık Bakanlığına ' • bağlanması şek
linde değil, buna ait' umumi kanun tasarısı gelip
kanuriiyet kesbedinceye kadar bunun tehirini ri
ca ettik.
,--•'•••;"•"' "'"•''•'*' '
Teklifin komisyonda müzakeresi sırasında
bendeniz Bakan değildim, ama Bakanlık esastır,
kendimi-ayrı telakki etmiyorum; esasta prensip
mutabakatımız,vardır. .,,.
• K
Şimdi tekrar arzediyorum; ö zamana kadar
tehirine gene taraftarım, fakat usul bakımından
Meclis, bu kanun teklifini reddediyorum, fakat
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komisyonda bu
da beraber konuşulsun, diye karar almaya bi
zim İçtüzük hükümlerimiz müsait değildir. Biz
de böyle bir müessese yoktur. Kâzım Arar arka
daşımızın bir tezat gibi gördüğü nokta bundan
ileri geliyor. Yoksa biz, bilâhara gelecek kanun
tasarısına Tekel inşaatlarının da ithal edilme
sine taraftarız. Fakat bugün yüksek heyetiniz
bu teklifi Hükümetten gelecek tasarı ile beraber
konuşulsun diye reddediyorum, diye bir karar
veremez. İçtüzük hükümlerine göre bunu ancak
reddeder. Fakat o tasarı geldiği zaman ister ar
kadaşımız tarafından veyahut da komisyon ar
kadaşlarımız tarafından bugünkü konuşmaları
zabıtlardan tetkik etmek veyahut burada bulu
nuyorlarsa bu ifadeden ilham almak suretiyle
bu tadili bu şekilde mütalâa ederler. Eğer ge
lecek tasarı Meclis komisyonlarına gelmiş olsay
dı, bugün hali müzakere de bulunsaydı, heye
tiniz buna bir karar verebilirdi. O zaman bunu
komisyona havale edelim, o tasarı ile birlikte
müzakere edilsin diye karar alınabilirdi. Fakat
henüz o tasarı Yüksek Meclise sunulmuş bulun
madığı için bugün böyle bir karar almaya iç
tüzük mânidir diye beyanda bulundum.
:.': BAŞKAN — Sıtkı Atanç.
• SITKI ATANÇ (Tokad) — Muhterem arka
daşlar;
İ951 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Güm
rük, Muhafaza ve Tekel Genel Müdürlüğü büt
çelerini inceden inceye tetkik edip raporunu
yazan bir arkadaşınız sıfatiyle arzedeyim ki,
Genel Müdürlüğe bağlı yapı işlerinin Bayındır
lık Bakanlığına bağlanması keyfiyeti memle
ket ve Hazine lehine faydalı gördüğüm için bu
kanun teklifini yapmıştım. Binaenaleyh bu hu
sustaki görüşlerim ve kanaatim basit bir tetkik
mahsulü değildir.
-: Bu hususa mütaallik raporumu Bütçe Encü
meni ittifakla kabul ettiği gibi, raportörlerin
raporlarında belirttiği hususatı en kısa bir za
manda bakanlıkların da tahakkuk ettirmeleri
keyfiyetini raporlarına dercettikleri halde bu
kararlarından rücu ederek bu defa da çok zaif
bir esbabı mucibe ile kanun teklifimin reddine
gitmiştir.
Arkadaşlar, Gümrük ve Tekel Komisyonu
ki, esas itibariyle ana: komisyon olması icabeden bu komisyon kanun teklifim üzerinde hiç
bir tadilâta dahi .lüzum hisse
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kabul etmiştir. Bütçe bakımından Bütçe Ko
misyonuna havale edilen kanun teklifini büt
çe ile ilgili bir esbabı mucibeye istinat etmek
sizin reddedilmesi ve serdedilen mucip sebep
lerin fantaziden ibaret olduğu yeknazarda an
laşılır.
!
Henüz, mülhak bütçelerin ödenekleri ne şe
kilde devir edilecekmiş, onu düşünüyormuş. Ma
liye Bakanlığının esbabı mucibede en kuvvetli
tarafı bu.
Muhterem arkadaşlar; eğer takdim ettiğim
mevzuda bir tasarı Hükümet tarafından Mecli
se sunulmuş olsa idi aynı tekliflerin birleştiri
lerek tetkik ve müzakeresi uygun görülebilirdi.
Benini de yüksek huzurunuzda her hangi bir id
diaya hakkım olmazdı.
Halbuki Hükümetçe hazırlanmakta olduğu
veya hazırlandığı haber verilen tasarı benim tek
lifimin yüksek başkanlığa sunulduğu tarih
ten beri söylenmekte ve aradan bir sene gibi uzun bir zaman geçtiği halde hâlâ Meclise sunul
mamış olması İçtüzük mucibince ne bendenizi
ve ne de yüksek meclisinizi intizarla takyit ede
mez.
Binaenaleyh yukarıda arzu izah ettiğim veç
hile henüz Hükümetten bir seneden beri Mec
lise sevk olunmıyan bir kanun tasarısının Mec
lise vüruduna intizaren kanun teklifimin bek
letilmesi İçtüzük hükmüne aykırı bulunduğun
dan İçtüzüğün 36 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası
mucibince kanun teklifimin müzakeresine yük
sek heyetinizce karar verilmesini arzederim.
BAŞKAN — Himmet ölçmen.
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem
arkadaşlar, hâdise yüksek heyetinizce anlaşılmış,
vaziyet tavazzuh etmiştir. Yalnız işin formüle
edilmesinde tereddütler hâsıl olmaktadır. Mü-.
saade ederseniz alâkası ve ihtisası cihetiyle bu
kadar önemli olan bir mevzuu, mütalâası alın
mak üzere, Bayındırlık Komisyonuna havale edelim. Hükümet de elini çabuk tutsun, Bayın
dırlık Komisyonu da bir teklifle gelsin. Bu hu
susta bir de önerge veriyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN Kâzım Arar.
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Sayın Bakanın
tenvirine talikan talebimi yapmadan sözümü bi
tiriyorum. Verdikleri izahat tezadı çözmemiştir.
Himmet ölçmen arkadaşımın tekliflerine iştirakcn sözlerime son veriyorum, bu tarzda kabulünü
rica ederim.. . ....
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI
YIRCALI (Balıkesir) — Bakanlık marnına biz de
buna'iştirak ediyoruz efendim.
SITKI ATANÇ (Tokad) — Efendim, Bayın
dırlık Komisyonu tasarıyı üç ay tuttu, intaç, et
medi. intaç etmediğinin sebebi, bakanlık tasarısı
bugün .geliyor, yarın geliyor diye komisyonu
bekletmiştir, şimdi yine aynı komisyona giderse
aynı şekilde bekliyeeoktir, halbuki nevzat bir
yaşındadır...
MUHİTTİN ÖZKEFELl (Samsun) — Daha
iyi kuvvetlenir.
SITKI ATANÇ (Devamla) — Sözümü kesme
yin, buraya çıkıp konuşun.
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) —
1,5 ay sonra tekrar getirecektir.
SITKI ATANÇ (Devamla) — Bu komisyona
tekrar iado edilmesi doğru değildir efendim, sö
züm bundan ibarettir.
Başka söz istiyen yoktur, bir önerge vardır,
okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa
Teklifin ihtisası cihetiyle Bayındırlık Korniş-

Ö : Ö

yonuna bir defa daha havalesini dilerim.
Konya
Himmet Ölçmen
BAŞKAN —önergeyi dikkatinize arzediyorum, kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. Teklif Bayındırlık Komisyonuna havale
edümi§tir..
Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve ek
lenti binalariyle tesislerinin yapımı yetkisinin
Bayındırlık Bakanlığına devri hakkındaki 5011
sayılı Kanuna ek kanun tasarısına 28G oy veril
miştir. 282 kabul, 2 ret, 2 çekinser vardır. Mua
mele tamamdır, tasarının kanunluğu kabul edil
miştir.
Başkanlık Divanının Heyeti Colilcnize sunuş
ları vardır, bu, birkaç birleşim talik kararı ta
savvurudur. Bu ise kara nnıza bağlı bir keyfi
yettir. 7 Ocak 1952 pazartesi gününe kadar Bir
leşime ara verilmesini oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenlcr... 7 Ocak 1952 Pazar
tesi gününe kadar ara verilmesi kabul edilmiştir.
7 Ocak 1952 Pazartesi günü saat 15 te toplan
mak üzere Birleşimi kapıyorum.
Kapanma saati : 18,50

«*»•*-

7. — SUNTJKLAR VE TELGRAFLAR
Kırşehir'e iskân edilen Bulgaristan göçmen
leri adına Ahmedoğlu ibrahim önder tarafından
gönderilen ve aylarca evvel teslim aldıkları tar
lalarında mesut ve hür insanlar olarak çalıştık

larına ve kendilerine tahsis edilen evlere yerleşe
rek tapularını aldıklarına ve sevinç içinde bulun
duklarına dair telgraf.

»>-e«
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' l . -^- Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in, İstanbul'daki bâzı toptancı, imalâtçı
ve ithalâtçı tüccarların perakentecüere ve taşra
tüccarlarına faturasız mal satarak Gelir ve Es-.
naf vergilerinden kaçakçılık yaptıklarına ve bu
hususta alınacak tedbirlerin izahına dair sorusu
na Maliye Bakanı- Hasan Polatkan ve Ekonomi
ve Ticaret Balcani Muhlis Ete'nin yazılı cevabı
(6/290)
, :: 3 Mayıs 1951
T .B. M. Meclisi Sayııi Başkanlığına
Ankara'
özeti: Yazılı soru,
Gelir Vergisi ve vergi kaçak
çılığı ve fatura verilmemesi
hakkında
1. Maliye,
2. Ticaret ve Ekonomi
Bak.
1. Seçmenlerimizden gelen mektup ve ken
dileriyle temaslarımızdan öğrendiğimize göre
bilhassa İstanbul'daki bâzı toptancı imalâtçı ve
ithalâtçı üccarların perakendeci ve taşra tüc
carlarına faturasız mal sattıkları ve fatura ile
sattıkları mallar için de, bilfarz bir liradan
ibaret olan bir mal için açıktan ve faturada gös
termemek üzere bir lira da açıktan fark alma
dıkça mal satmamakta oldukları,
2. Bu suretle Gelir ve Esnaf vergilerinin
tatbikatında kaçakçılığa kaçtıkları ve bu halin
yaygın bir duruma geldiği görülmektedir.
3. Alelûmum tüccarların ve bilhassa esna
fın götürü gider usulünün ihdas edilmesini ta
lep ettikleri cihetle, alınacak tedbirlerin izahını,
Maliye ve Ticaret ve Ekonomi bakanlıkları
nın yukarda belirtilen soruma yazılı olarak
cevap vermelerine araci olmanızı saygılarımla
arz ve rica ederim.
Zonguldak Milletvekili
Avukat
Abdürrahman Boyaçıgiller

SORULAR
T.C.
Maliye Bakanlığı
Gelirler G. Müdürlüğü
Sayı: 2190-75, 27211

9 Ağustos 1951

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
7 . V . 1951 tarih ve 6/290 ve 1804/3800 sa
yılı yazı cevabıdır.
Bâzı tüccarların faturasız satış yapmak su
retiyle vergi kaçakçılığı yaptıklarına ve bu hu
susta alınacak tedbirlerin izahına dair Zongul
dak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in
yazılı sorusuna ait cevabın ilişik olarak sunul
duğu saygı ile arzolunur. '
Maliye Bakanı
H. Polatkan
1. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri,
şekil ve esasları, Vergi Usul Kanununda tesbit
edilen defteri tutmak zorunda oldukları gibi, bu
defterlerdeki kayıtların doğruluğunu faturalar
la tevsik etmek mecburiyetindedirler.
Kayıtların tevsiki, vesikalar ve ispat edici
kâğıtlarla olur. Vesikalar hukuki bir kıymet
ifade eder ve muhasebe kayıtlarına esas olur
lar. Tatbikatta vesikaların birçok şekli vardır.
Ancak Vergi Usul Kanununda vesikaların ver
gilendirme ile yakın ilgisi olan bâzı çeşitlerinin
mahiyetleri kesin hükümlerle belirtilmiş, bunlar
dışında kalan belgeler hakkında genel hüküm
ler konulmuştur. Kanunda mahiyetleri hakkın
da mutlak hükümler konulmuş olan belgeler,
fatura, fatura yerine geçen perakende satış ve
sikaları, gider puslaları, müstahsil ve serbest
meslek makbuzları, ücret bordrolarıdır. (Ver
gi Usul Kanunu: Madde 218-228)
Soruda belirtilen toptancı, imalâtçı ve itha
lâtçı tüccarlar, Gelir Vergisi ve Vergi Usul Ka
nunları gereğince defter tutmak mecburiyetin
de oldukları gibi satın aldıkları ve sattıkları
emtia veya yaptıkları işler için fatura alıp ver
mek ve aldıkları faturaları muhafaza etmek
mecburiyetindedirler. (Vergi Usul Kanunu Mad
de: 168, 169, 221)
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dir., Nitelfim kontrol.I^ejkilâtımız1jim^i^e^ ciddî;
ÎDîğer taraftan, faturaya mütehammil olmı
yan küçük vo mütenevvi perakende satışlarla -incelemelere girişmiş bulunmaktadır. '
:: 0 fatura kesilmesi mütaamel olmıyan müstehlike
Ancak şunu da belirtmek lâzımdır ki, Gelir
yapılmış satışların kasa veya satış fişleri, maki
Vergisi, mükellefle idarenin karşılıklı işbirliği
neli kasaların kayıt ruloları veya fişlerin gün
esasına dayanmaktadır. Bu itibarla mükelleflerin
lük icmalini ihtiva eden bordrolarla tevsik edi
idareye yardım etmesi ve bu gibi ahvalde derhal
leceğini de kanun hükme.bağlamış bulunmakta
ilgili memurlara müracaat ederek keyfiyeti-bil
dır.; (Vergi Usul Kanunu Madde: 222) .
dirmesi hem kendi ve hem de Hazinenin menfa
ati icabındandır.'
: :
Mükelleflerin vergiyi kaçırmak maksadiyle
Esnaf
Vergisine
tâbi
olan
ve
dolayısiyle
def
sahte, vesika tanzim etmeleri veya defter ve ka
ter
tutmak
mecburiyetinde
bulunmıyan
mükel
yıthilelerine baş vurarak vergi zıyaına sebebi
lefler, Gelir Vergisine tâbi tüccarlardan .yap
yet vermeleri halinde ise kendileri kaçakçı sa
yılarak, adlarına kaçırdıkları verginin üç katı tıkları mubayaalar dolayısiyle fatura istemek
ve bu faturaları saklamak mecburiyetinde ol
tutarında yergi cezası kesilir ve bu suretle kesi
dukları halde bu gibiler karine esasına göre
lecek cezalar:
maktu
bir vergi ile teklif edilmiş bulundukla
A) Birinci sınıf tüccarlar için 500 liradan/
rından mezkûr vecaibe riayet edip etmedikleri-;
B) 'İkinci .'.sınıf tüccarlar için 250 liradan,
nin kontrolü güçleşmektedir.
C) Diğer mükellefler için 50 liradan,
Bundan başka; tarım faaliyetlerinde bulu
az olmazdı. (Vergi Usul Kanunu Madde : 325)
nan kimselerin fatura kullanmak mecburiyet-:
Ortada vergi zıyaı mevcut olmakla beraber
leri yoktur. Her ne kadar Vergi Usul Kanunu
mükelleflerin fiilleri kaçakçılık şeklinde değilse;
gereğince, tüccarlar fatura kullanmak mecbu
zıyaa uğrattıkları verginin fo 50 si tutarında
riyetinde olmıyan müstahsıldan satın aldıkları,
vergi cezası ile cezalandırılırlardı. (Vergi Usul
mahsullerinin bedelini ödedikleri sırada iki nüs
Kanunu Madde 329 - 330)
ha makbuz tanzim etmeye ve [bunlardan birini
imzalıyarak
müstahsıla vermeye ye diğerinin.
Usul
Kanunu
faturaların
muayyen
şekiller
;
müstahsıla
imzalattırılarak
alıkoymaya ,mecde tutulmasını emrettiği gibi, yetkili memurlar
burlarsa da, tarım faaliyetinde bulunan kimse?tarafından istenildiği vakit ibraz edilmesi.mec
ler, Gelir Vergisi bakımından, vergi mevzuuburiyetini koymuş, buna riayet edilmediği tak
dirde, tüccarların sınıf ve derecelerine göre 5 dışında bırakıldıklarından neztlerinde yergi.in-:
celemesi yapılmiyacağı gibi esnafta olduğu:
lira ile 800 lira arasında değişen usulsüzlük ce
üzere
kanunun bu hükümlerinin yerine ..getirir,
zaları derpiş eylemiştir. (Vergi Usul Kanunu
lip getirilmemiş olduğunun tesbiti, de imkân
Madde : 333)
sızlaşmaktadır.
:,,..:
Diğer taraftan, - defter tutan toptancı ve
imalâtçı ve ithalâtçı tüccarlar yaptıkları satış
Gelir Vergisi sisteminde bu gibi boşluklar,
ları, kanunen tutmak ödevinde bulundukları
verginin kendi . kendini kontrol etmesine, far,
defterlere işlemek mecburiyetinde oldukların tura nizamının umumi bir şekilde" işlemesine,
dan ve bu emtiayı alanlar da kendi defterle
idarenin emtia hareketleri üzerinde tam ve kâ
rinde göstermek zorunda bulunduklarından fa
mil bir murakabe tesisine imkân bırakmamak
tura: verilmediği veya noksan veya fazla kıymet
tadır.
li fatura tanzim edildiğinin defterlerin tetkiki
Verilen bu izahattan mevcut hükümlerin, kö*
ile kısmen meydana çıkarılması mümkünçlür.
tü niyetli mükelleflerin tevessül ettikleri ka
Bu tetkikler, mükelleflerin beyanlarının doğ-, çakçılık hallerini tamamen kavrıyamıyacağı ve
ruluk derecesinin tesbiti bakımından devamlı ola
bilhassa müeyyidelerin vergi kaçırılmasını önrak yapılacağı gibi vâki ihbarlar üzerine de fa
liyemiyeceği anlaşılmaktadır.
tura vermekten imtina ye dolayısiyle vergi ka-,
Bu itibârla kanunun kaçakçılık haline ait
çakçılığma tevessül eden mükellefler, nezdinde
müeyyideleri bakanlığımca bir revizyona tâbi
Maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve diğer
tutulmuş ye vergi kaçakçılıklarında öMukçal
yetkili kimseler vasıtası ile sık sık incelemeler ya
müessir bir şekilde işliyecek yeni ahkâm ve ta
pılarak kaçakçılığa mâni olmaya çalışacağı tabiidilleri derpiş eden-ye aynı zamanda v fatura-
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kanlığım tarafından cevaplantiıak üzere verdiği
almak ^e^vermek"' mecburiyetlerine riayet edil
üç maddelik yazılı soru önergesi, mütalâasından
memesi hallerini-cezW tehdidi altına koyan ka
da anlaşılacağı üzere:
nun.-tasarısı Türkiye Büyük Millet' Meclisince
«Bilhassa İstanbul'daki bâzı ithalââcı, toptan
•"'kabul .olunmuştur.
cı ve imalâtçı tacirlerin perakendecilere ve taşra
- A y r ı c a Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergileri
tacirlerine faturasız mal sattıkları, fatura ile
ile Usul'Kanununun aksak, gayriâdil ve ka
sattıkları mallar için de açıktan bir miktar para
çakçılığa -müsait taraflarını ıslâh ve tadil edealmadıkça satış yapmadıkları»
cek'bir tasarı hazırlamak üzere teşkil olunan
konusu ile,
bir komisyon halen çalışmalarına başlamış bu
lunmaktadır
, «Bu halin Gelir ve Esnaf vergilerinin tatbi2. Sorunun üçüncü kısmına gelince; geli r katında kaçakçılık yapılmasına yol açtığı ve bu-nün yaygın bir durum arzetmekte olduğu» •
rin gerçek ve safi miktarlar üzerinden vergi
şeklinde tezahür eden tesirinden ve :
lendirilmesi Gelir Vergisinin esas prensiple
«Alelûmum tüccar ve esnafın götürü gider
rinden biridir.
usulünün ihdas edilmesini talep etmekte olduk
Kazanç ve iradın gerçek miktarından mak
ları» mn bildirilmesinden ve :
s a t bunlardan mükelleflerin elinde kalan ha
«Bunlara karşı alınacak tedbirlerin açıklan
kiki' miktarlardır: Safi miktar ise, bu kazanç
ması talebi» nden ibaretti?.
ve iratların elde edilmesi için yapılan bütün
. masraflarm tenzilinden sonra kalan mebaliğGörüldüğü veçhile önergede hareket noktası,
dir.
birinci soruyu teşkil eden «faturasız mal satmak
ve fatura ilo yapılan satışlarda alıcıdan fatura
•: : Soruda bahsedildiği , gibi tüccarlara götürü
dışı para almak» olup «vergi kaçakçılığı» na ta
gider usulü tatbik edildiği takdirde Gelir Ver
allûk eden ikinci soru birincisinin neticesini teş
gisinin bu esaslı prensibinden vazgeçmek icakil etmektedir.
bedecektir ki bu da Gelir Vergisinin ruhuna ve
bu kanunla elde edilmesi istenen vergi adale
«Tüccar ve esnafın götürü gider usulünün
tine aykırıdır.
ihdasını istemeleri» hakkındaki üçüncü soru doğ
rudan doğruya Maliye Bakanlığını ilgilendirmek
Gelir Vergisi Kanununda götürü gider usu
te olduğundan bu soru Maliye Bakanı arkadaşım
lüne ancak giderin tesbitinde zorluk bulunan
tarafından cevaplanacaktır. Ayrıca, arkadaşımın
hallerde baş vurulmuş ve bu da mükelleflerin
cevabı, birinci ve ikinci sorularla ilgili bulunan
ihtiyarına bırakılmıştır. Aslolan gerçek ve sa
«fatura istimali mecburiyeti» nin kanuni mesnet
fi kazan/ç ve iradın vergiye matrah ittihaz
leri
ve mucip sebepleri hakkında izahatı da ihti
olunm'asıdır. Bu usulden, sarfınazar olunması
va edecektir. Bu sebeple ben, sadece, bâzı tacir
Gelir Vergisini, şahsi bir vergi olmak vasfını
ler tarafından teşebbüs edildiği bildirilen «fatu
kaybederek bir karine vergisi durumuna düşü
ra verilmemesi» veya fatura dışında ayrıca pa
rür ki bu takdirde ortada Kazanç Vergisi sis
ra alınması hareketlerine sebep olarak ileri sü
teminden ayrılmasının makbul bir mesnedi kal
rülen
bir nokta hakkında mütalâalarımı arzedemaz.
ceğim:
Arzolunur.
Malûm olduğu üzere harb şartlarından ileri
gelen
fevkalâde haller için Millî Korunma Ka
T. C.
nununa müsteniden alınmış olan tedbirler, har
Ekonomi vo Ticaret Bakanlığı
bin sona ermesi üzerine, 510 sayılı Kararın ilözel Kalem Müdürlüğü
2G . X I I . 1951
gasiyle kaldırılmış, ancak'bunun yerinde, nis
Sayı : Genel : 1/789
peten
çok mahdut bâzı maddelerin alım satımı
özel : 62270
nı murakabe altında tutan '644 sayılı Koordi
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
nasyon Kararı bırakılmıştı. Bir taraftan 698
7 . V . 1951 tarih ve Genel Kâtip - Kanunlar
sayılı kararla, taallûk ettiği maddelerin adedi
azaltılmış ve 702 sayılı kararla da Millî Ko
Md. 6/290 - 1804/ 3800 sayılı yazılarına c. :
runma
Kontrolörlüğü teşkilâtı kaldırılarak mu
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya*
rakabe
-işi,
daimî teftiş kadromuz bulunan yercığiller arkadaşımızın Maliye Bakanlığı ile ba-
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lerde., bakanlığımız müf ettiglerine, bulunmıyan
yerlerde belediyelere bırakılmış olarak bu ka
rar, halen yürürlükte bulunmaktadır.
' İ d d i a edildiğine göre, alım satımı kontrola -tâbi bulunan maddelerde fatüfasız mal sat
ma veya faturaya hakiki fiyatının yazılmama-'
sı suretiyle açıktan para alma teşebbüslerinin
saiklerinden biri de bu karardır. Âzami kâr
haddinden fazla kazanmak istiyen veya âzami;
satış fiyatını tecavüz eden tacir, ya hiç fatura
vermemek veya verdiği takdirde muayyen had-''
den fazlasını faturaya dercetmemek yoluna git
mektedir. ;
•'••' Prensip itibariyle hükümetimiz, programın
da belirtildiği gibi, ticaret serbestisine taraf
tardır. OBu sebeple 'gerek ticaretin tanziminde
ve gerekse hayat pahalılığının Hafifletilmesin
de devlet müdahalesinden ziyade iktisadi; ted
birlere önem verdiğimiz malûmdur. Bu itibar
la olağanüstü hallere göre alınmış ticari tedbir
lerin bazı bakiyelerini ihtiva eden 644 sayılı
kararın da bir gaye olarak kaldırılması bakan
lığımca her veçhile arzuya şayandır. Şu ka
dar var ki, dünya iktisadi düzeninin, İkinci
Dünya Harbi devresinden uzaklaşılma nispetin-

Ö: 2

de 'istikrara 4kayu|müş, : iktisadi kanunların
aksaksız hüküm sürmeye başlamış olduğu he
nüz iddia edilemez. [Sulh şartlarına' göre isti
kâmet almaya çalışan dünya iktisadi nizamının
yer yer ve zaman zaman bozulduğuna şahit olu
yoruz. Memleketimizi bu istikrarsız nizamın dı
şında sayamayız. Bu sebeple, bugünkü şart
lar içinde; umumi halk 'kütlesinin' ihtiyaçlarını
ilgilendiren ve daha çok ithal mallarından iba
ret olan bâzı maddelerin fırsatçılara karşı mu
rakabe kaydına tâbi bulundurulmasında fayda
görüyoruz. Kaldı ki bahse mevzu kararla alım
satımı murakabeye tâbi bulunan maddeler için
kabul edilmiş olan itlial, toptan ve perakende
kârları, ithal imkânlarının mahdut bulunduğu
olağanüstü zamanların şartlarına göre geniş tu
tulmuş olup bu kâr hadlerinin, mahdut istisnalariyle, hemen bütün ithalât kollarında sağla
nan bolluk ve serbest rekabet neticesinde kul
lanılmasına lüzum kalmadığına işaret etmek
yerinde olur.

• «m» o

'Saygılariyle.

•••'•..'.
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Ekonomi ve: Ticaret Bakanı
" ^
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası ve eklenti binaları ile tesislerinin yapımı yetkisinin Bayın
dırlık Bakanlığına devri hakkındaki 5011 sayılı Kanuna ek kanuna verilen oyların sonucu
(Kanım kabul edilmiştir.)
,

•;

Üye sayısı : 487
Oy verenler '•: 286
Kabul edenler : 2 8 2
Reddedenler :
2
Çekinserler : . 2
Oya katılmıyanlar : 198
Açık Milletvekillikleri' :
3

-

[Kabul edenler]
AMASYA
Hâmit Koray
İsmet Olgaç
Cevdet Topçu
ANKARA
Salâhaddin Âdil
Muhlis Bayramoğlu
Ömer Bilen
Dağıstan Binerbay
Osman Şevki Çiçekdağ
Ramiz Eren
Abdullah Gedikoğlu
Hâmid Şevket İnce
Talât Vasfı Öz
Cevdet Soydan
ANTALYA
Burhanettin Onat
Akif Sarıoğlu
Ahmet Tokuş
AYDIN
Nail Geveci
Etem Menderes
Cevat Ülkü
Lûtfi Ülkümen
BALIKESİR
Vacid Asena
Salâhattin Başkan
Esat Budakoğlu
Müfit Erkuyumcu
Müctoba Iştın
Ali Fahri İşeri
Arif Kalıpsızoğlu
Muharrem Tuncay
BİLECİK
Keşşaf Mehmet Kurkut
Talât Oran

I
ÇORUH
Yümnü üresin
Mecit Bumin
BİNGÖL
Feridun Fikri Düşünsel Mesud Güney
Mustafa. Nuri Okcuoğlu Ali Rıza Sağlar
Zihni Ural
BİTLİS
Nusrettin Barut
ÇORUM
BOLU
Sedat Baran
Fahri Belen
Ahmet Başıbüyük
Zuhuri Danışman
Şevki Gürses
Mithat Dayıoğlu
Hüseyin Ortakcıoğlu
Mahmut Güçbilmez
Hasan Ali Vural
İhsan Gülez
Hakkı Yemeniciler
Kâmil Kozak
<
DENİZLİ
Baha Akşit
BURDUR
Fikret Başaran
Fethi Çelikbaş
Mustafa
Gülcigil
BURSA
Fikret
Karabudak
Halil Ayan
1^ Eyüp Şahin
Raif Aybar
I
DİYARBAKIR
Selim Ragıp Emeç
Yusuf Azizoğlu
Selim Horkmen
M. Remzi Bucak
Sadettin Karacabey
Mustafa Ekinci
Mithat. San
Kenan Yılmaz
j Nâzım önen
Necdet Yılmaz
EDİRNE
ÇANAKKALE
j Arif Altmalmaz
Kenan Akmanlar
Mehmet Enginün
Süreyya Endik
Cemal Köprülü
Bedi Enüstün
H a s a n Osm a
Nihat lyriboz
ELÂZIĞ
Emin Kalafat
Abdullah Demirtaş
Ömer Mart
Suphi Ergene
ÇANKIRI
Mehmet Şevki Yazman
Kâzım Arar
Hâmit Ali Yöney
Kemal Âtnkurt
ERZİNCAN
Kenan Çığman
Cemal Gönenç
Celâl Otman
Şemsettin Günaltay
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Nahid Pckcan
ERZURUM
Said Başak
Rıfkı SaHm Burçak
Fehmi Çobanoğlu
Bahadır Dülger
Sabri Erduman
Enver Karan
Rıza Topçuoğlu
Memiş Yazıcı
Mustafa Zeren
ESKİŞEHİR
Muhtar Başkurt
Ekrem Baysal
Ali Fuad Cebesoy
Kemal Zeytinoğlu
GfAZİANTEB
Ekrem Genani
Cevdet San
GİRESUN
Ali Naci Duyduk
Tahsin İnanç
Doğan Köymen
Arif Hikmet Pamukoğlu
Mazhar Şener
GÜMÜŞANE
Vasfi Mahir Koeatürk
Halis Tokdemir
Kemal Yörükoğlu
T-Ialit Zarbım
HATAY
Abdürrahman Melek
Celâl Sait Siren
Hasan Reşit Tankut

B : 22
ÎÇEL
Halil Atalay
SaF.h İnaııkur
Refik Köraltan
Aziz Koksal
Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Kemal Demiralay
Reşit Turgut
İSTANBUL
Enver Adakan
Ahmet Hamdi Başar
Seyfi Oran
Fahrettin Sayımer
Ahmet Topçu
Celâl Türk geldi
Hüsnü Yaman
Sanı Yaver
İZMİR
Pertev Arat
Avni Başman .
Behzat Bi'gin
Tarık Gürerk
Vasfı Menteş
Halil özyörük
KARS
Fevzi Aktaş
Sırrı Atalay
Abbas Çetin
Esat Oktay
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugâç
KASTAMONU
Galib Deniz
Sait Kantârel
Ahmet Keskin
Rifat Taşkın
Ziya Termen
Ham di Türe
KAYSERİ
İsmail Bcrkok
Emin DevVioğlü
Ali Rıza ICılıçkale
ibrahim Kirazoğlu
Yusuf Ziya Turgut
KIRKLARELİ
Şefik Bakay
Fikret Filiz
Faik Üstün
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KIRŞEHİR
Osman Bölükbaşı
KOCAELİ
Ekrem Alican
Hamdi Başak
v
Salih Kalemcioğlu;
;
Mümtaz Kavalcıoğlu
Yeredoğ Kişioğlu
Hüsnü Türkand
Mehmet Yılmaz
KONYA
Kemal Ataman
Hidayet Aydmer
Remzi Birand
Sıtkı Salim Burçak
Abdı Çilingir
Ali Rıza Ercan
Saffet Gürol
Tarık Kozbek
Muammer- Obuz
"Himmet Ölçmen
Muracl Âli Ülgen .,
Ümran Nazif Yiğiter

0 :2

A bdürrahman Bayar
Mehmet Kâmil Boran
Rıza Erten
Aziz Uras
MUĞLA
.-Yavuz Başer
Nuri özsaıı
Nâtık Poyrazoğlu
MUŞ
Hamdı Dayı
Ferit Kılıçlar
NİĞDE
İlâdi Arıbaş
Süreyya Dellaloğlu
Asım. Doğanay
Ferit Eeer
Halil Nuri Yurdakul
ORDU
Re M Aksoy
Hüsnü Akyol
Naşit Fırat- \
Yusuf Ziya Ortaç
Zeki Mesut Sezer
KÜTAHYA
Hamdi Şarlan
Mecdet Alkiıı
Atıf Topaloğlu
Yusuf Aysal
RİZE
Hakkı Gedik
İzzet Akçal
Asım. Gündüz
Osman Kavrakoğlu
Ahmet Kavuncu
Ahmet Morgil.
Remzi Koçak
SAMSUNSüleyman Sürtıri NaHaşini
Alışan
suhoğlıı
Muhittin özkefeli
MALATYA
Ferid Tüzel
Esat Doğan .
Şükrü Uluçay
Mehmet Sadık Eti
Hadi Üzer
ismet inönü
SEYHAN
Mehmet Kartal
Zeki Akçalı
Mehmet Kulu
Sedat Barı '
Nuri Ocakcıoğlu
Tevfik Coşkun
Abdülkadir Özbay
Reşad Güçlü
Lfıtfi Sayman
Cezmi Türk
SİİRD
MANİSA
Baki Erden
Refik 'Şevket îhee
Mehmet Daim Sual p
Adnan Karaosmanöğlu
Şefik Türkdoğan
Kâzım, Taşkent. • • ':
Cemi1. Yardım,
MARAŞ
SİNOB
Abdullah Ay tem iz
Muhtar Acar
Mazhar Özsov
Nuri Ser t oğlu
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Server Somuncupğlu. ,-..
A]i. Şükrü Şavlı./
Muhit Tümcrkân
SİVAS
Nâzım Ağacıkoğİu
Ercüment Damalı
Nurettin Ertürk
Rifat öçten
Sedat Zeki Örs.
Bahattin Taner
TEKİRDAĞ
Zeki Erataman
Yusuf Ziya Tımtaş
TOKAD
Sıtkı A tan e
Zihni B d i l .
Fevzi Çubuk
Ahmet Gurkan
Halfik Ökn-en
Muşla fa Ö/demiıTRABZON
Salih Esad Alperen
Naci Altuğ
Cemal Reşit Eyiiboğlu
Mahmut Gol oğlu
Süleyman Fehmi Kalay-.
cıoğlu
Haindi Orhoıı
Hasan Salca
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Cahid Zamangil
TUNCELİ
Hıdır Aydın
URPA
Necdet A çan al
Hasan Oral
Celâl Öncel
Reşit Kemal Timuroğhı
VAN
izzet Akın
Kâzım Özalp •
YOZGAD
Niyazi Ünal Alçılı
Yusuf Karslıoğlu
Fuat Nizamoğlu
Hâşim Tallıoğlu
Hasan Üç öz
ZONGULDAK
Fehmi Acıksöz ,

B : £2
Hüseyin Balık
Suat Basol

Abdüri'ahman
S itle i-
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Boyacı-] fisat JKcrimol
,
CIM mı l Kıpçak

[ Reddedenler]
GAZİANTEB
Samih İnal

VAN
l'Yrid Melen

[Çekiıı seri er]
SİVAS
KONYA
Abdürrahman Falıri A-1 İbrahim Duygun ,
ğaoğlu

[Oya hatûımy anlar]
AFYON KARAHİSAR
Abdullah Güler
Süleyman Kerman
Bekir Oynâganlı
Kemal özçoban
Ali İhsan Şâbis
Avni Tan
Salih Torfilli
Ahmed Vezn-oğlu
Gazi Yiğitbaşı:. ,
A&RI
Kasım Küf reva
Halis öztürk
Celâl Yardımcı
AMASYA'
Kemal" Eren
ANKARA!
Sadri .Maksudi Arsal

A. Baki Ökclem
BALIKESİR
Muzaffer Emir oğlu
Enver Güre i
Ahmet Koeabıyıkoğlıı

(t ü.) .
Yahy;\ Pelvan
Sıtkı Yırcalı (Balam)
BİLECİK
İsmail Aşkın

BİTLİS
Salâhattin İnan. .
BOLU
Vahit Yöntem
BURDUR
Mehmet Erkazancı • . ,
Mehmet" Özbey •'
BURSA
a y ' " • ; , . • ' - • - ; . • •
.Agâh Ere-zaiı (1.);'
Salâhattin Benli
Hulusi Köynıen '(Ba
Hamdi Bulgurlu
kan)
Muhlis Ete (Bakan)
Halûk Şaman
Mümtaz Faik Fenik
A.'].?. Canib Yöntem
Osman Talât îltekin
ÇANAKKALE
Seyfi Kurtbek (Bakan)
İhsan Karasioghı '
Fuad Seyhun
NTusret Kirişcioğlu
ANTALYA
OANKIR):
Fatin Dalaman
Celal Boynuk
Nazifi Şerif Nabel
İbrahim Subaşı
ÇORUH
Ahmet Tekelioğlu
Abbas Gigin •
AYDIN
ÇORUM;;
Namık Gedik
Baha Koldaş
Şevki Hasırcı
Saip özer
:

DENİZLİ
Alı Çobanoğlu
Eefet Tavaslıoğlu
DİYARBAKIR
Yusul:' Kâınil Aktuğ (1.)
Ferit Alpiskcnder
Kâmil Tayşı
EDİRNE
Rükneddin .Nasııhioğlu
bakan)., • :
;
ELÂZIĞ
Ömer Faruk Sanaç •
ERZİNCAN
Sabit Sağıroğlu
Ziya Soylu
ERZURUM
Emrıülah Nutku
ESKİŞEHİR
Hasan Polatkan (Ba
kan)
Abidin Potuoğlu
GAZİANTEB'
Calip Kın oğlu
Sii leymân Kııranel
Ali Ocak ' :
Salâlıatt'-ıı Ünlü
GİRESUN
Haindi Bozbağ
Hayrettin Erkmcn
Adnan Tüfekcioğlu
GÜMÜŞANE
Cevdet Baybura '
Ahmet Kemal Varınca

HAKKÂRİ
Selim Seven
HATAY
Abdullah Çilli'' .
Tayfur Sökmen
CaviC Yurtnunı
İÇEL
Hüseyin'Fırat'
Şahap Xol - " ' . , • '.•.'.•
İSPARTA
İrfan Aksu.,., . , ;
Tahsin Tola '".
İSTANBUL
Sal a m on A.dato. . ..-.• '••
fhsau A'tip el.'.." _,"_'•""•--.'
Andre Vjihrairi'",'.Bava,r,
.
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Celâl 'Baya'r (Cıuulmrbaşkam) :':..'•'; ''":'..;:.'..''S..
Nihad Reşad,'. •" Belger

(1.)
Mithat Benker
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Hulusi Demircili
Bedri Nedim Cöknil
Hâdi'Hüsman
Salih Fuad Keçeci
Fuad Köprülü (Bakan)
Adnan Menderes (Baş
bakan)
Ahilya Moshos
Mükerrem Saröl
Mithat Sözer
Füruzan Tekil

ttazlı Tlabar ( t )
Senihi Yürüten
İZMİR
Halide Edip Adıvar -(t.)
Mehmet Aldemir (I. Ü.)
Cihad Baban *
Muhiddin Erener (t.)
Sadık Giz ,
Necdet încekara
Osman Kapani
Abidin Tekön
Cemal Tunca
Ekrem Hayri Üstündağ
(Bakan)
Zühtü Hilmi Velibeşe
KARS
Lâtif Aküzüm
Mehmet Bahadır
Veyis Koçulu
Hüseyin Cahit Yalçın
KASTAMONU
Fahri Keçecioğlu
Şükrü. Kerimzado
Muzaffer Âli Mühto
Hayri Tosunoğlu
KAYSERİ
Fikri Apaydın (Başkanvekili)
Kâmil Gündeş
Mehmet Özdemir
Suad Hayri Ürgüblü
KIRKLARELİ
Mahmut Erbil
Sıtkı Pekkip

O :.'İ ; '
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KIRŞEHİR
Halil Sezai Erkut
Elvan Kaman
Rifat özdeg
KOCAELİ
Ethem Vassaf .Akan;
Siya Atıg
Saim önhon
Lûtfi Tokoğlu
KONYA
Rifat Alabay
Ziya Barlas
Ömer Rıza Doğrul (1.)
Ziyad Ebuzziya
KÜTAHYA
Besim Besin
Ahmet İhsan Gürsoy
İhsan Şerif özgen
MALATYA
Hüseyin Doğan (t.)
Hikmet Fırat
MANİSA
Samet Ağaoğlıı (Bakan)
Semi Ergin
Faruk İlker
F. Lûtfi Karaosmanoğlıı (Bakan)
Muzaffer Kurban oğlu,.
Nafiz Körez
Sudi Mıhcıoğlu
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Muhlis Tümay (Başkanvekili)
MARAŞ
Ahmet Bozdağ

[A çık

Salâhattin Hûda Tİbğlu
Ahmet Kadoğlu
Nedim ökmen (Bakan)
Remzi öksüz
MARDİN
Abdülkadir Kalav
Cevdet öztürk
Kemal Türkoğlu
MUĞLA
Cemal Hünal
Zeyyat Mandalinci
Nadir Nadi
NİĞDE
Necip Bilge
Fahri Köşkeroğlu
Hüseyin Ülkü
, ORDU
Feyzi Boztepe
RİZE
Kemal Balta
Mehmet' Fahri Mete
Zeki Rıza Sporel
SAMSUN
Naci - Berkman
İsmail Işm
Tevfik İleri (Bakan)
Finiz Kesim (t.)
Hasan Fehmi TJstaoğlu
( t )

..'•:•

SEYHAN
Remzi Oğuz Arık
Arif Nihat Asya
Yusuf Ziya Eker
Mahmut Kibaroğlu

Salim Serçe
Sinan Tekelioğlu
SİVAS
İhsan Dizdar (1.)
Şevki Ecevit
Halil îmro
Reşat Şemsettin Sirer
Hüseyin Yüksel
TEKİRDAĞ
İsmail Hakkı Akyüz
Hüseyin Bingül
Şevket Moean
TOKAD
Hamdi Koyutürk
Muzaffer Önal
Nuri Turgut Topcoğlu

(t.)
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Saffet Baştımar
TUNCELİ
Basan Remzi Kulu
URFA
Feridun Ayalp
Ömer Cevheri
Feridun'. Ergin
YOZGAD
Avni Doğan i
Faik Erbaş
ZONGULDAK
Yunus Muammer Alakant '
Ali Rıza î'ncealemdaroğlu (t.)
Avni Yurdabayrak

Milletvekillikleri]

Denizli
Malatya
Trabzon

»s»^<
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Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'm, Tekel Genel Müdürlüğü yapı iş
lerinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında kanun teklifi ve
Gümrük ve Tekel ye Bütçe komisyonları raporları ( 2 / 1 3 9 )

Ankara, 20 . I .1951
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Tekel Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılmakta olan yapı işlerinin Bayındırlık Bakanlığı
tarafından yaptırılması hususunda tanzim ettiğim ilişik kamın tasarısının Kamutaya sevkı için ge
r e k e n formalitenin yapılmasını saygılarımla arz ve rica ederim.
< TokadMilletvekili
. Sıtkı Atanç

GEREKÇE
Tekel. İdaresi inşaat işlerini merkez teşkilâtında meveut olan inşaat şubesi vasıtasiyle yürüt
mektedir. Ancak şurası muhakkaktır ki, inşaat işleri bütün gayretlere rağmen matlup, veçhile yü
rütül emcmektedir. ,
Zira idare -inşaat servisinin Bayındırlık Bakanlığı, teşkilâtına nazaran, tâli derecede ve ehemmi
yette olması itibariyle kuvvetli Teknik elemanların b u . idareye rağbet etmedikleri bir" vakıadır.
.yerilen imkânlara rağmen kuvvetli-elemanların iclare hizmetine alınması mümkün olmamaktadır.
...Bayındırlık •Bakanlığının: mühendisliğin her şubesinde bol, miktarda ihtisas sahibi. elemanları mev
cut olduğu halde Tekel inşaat Şubesinde bilhassa inşaatın çeşitli nevileri üzeıinde ihtisas, yap
mış elemanları azdır, ve tecrübesizdir.
Bayındırlık Bakanlığı. teknik elemanlarına ;muhtelif şekillerde bâzı kadrolar teinin etmekte ol•
...masına mukabil Tekelde buna daha az imkân bulunmaktadır.
Bütün bunlara ilâveten inşaat işlerini yürütmek vazifesi kendi Teşkilât Kanunu ile Bayındırlık
Bakanlığına bırakılmıştır ve âmme hizmetlerinde vazife taksimi esasına göre de, bu gayet tabiîdir.
Nitekim bâzı daireler tarafından doğrudan doğruya yapılan inşaat sonradan bu mülâhazalar
la Bayındırlık Bakanlığına devredilmiştir. Büyük Millet Meclisi inşaatının Büyük Millet Meclisin
den, vo hava meydanları inşaatının da Havayolları Genel 'Müdürlüğünden Bayındırlık Bakanlığına
devrolunması gibi.
Bayındırlık Bakanlığı halen Devlet teşkilâtının hava meydanından, hastane binasına, damızlık
ahırlarından Hükümet konaklarına kadar her nevi inşaat ihtiyacını karşılamaktadır. Diğer ta
raftan Tekelce yapılan inşaatın plân ve projeleri Bayındırlık Bakanlığınca tasdik edilmekte, inşa
ata ait ihtilâflar Bayındırlık Bakanlığında hal ve buna ait her türlü direktifler aynı Bakanlıktan
alınmaktadır. Tekel Genel Müdürlüğünün İnşaat Şubesi memur kadrosu 25 dir. Yıllık tahsisatı
106 800 lira dır. Aynı şubenin (D) cetvelindeki hizmetliler
adedi de 44 dür. Yıllık tutarı
193 980 liradır ki, ceman yekûn 300 780 lirayı bulmaktadır. İkramiye, çocuk zammı, muhtelif
harcırahlar, kırtasiye, öteberi, tenvir ve teshin gibi tâli istihlâklerle idare masrafları ilâve
edilirse 350 000 lirayı tecavüz etmemektedir.
Bu vaziyet karşısında inşaat işlerinin prensip bakımından hem işlerin iyi yürütülmesi, ve diğer dai
relerde yapılığı gibi Bayındırlık Bakanlığına devredilmesi zaruridir.
Devir keyfiyeti esas itibariyle bakanlıkça da uygun görüleceği kanaatiyle hazırladığım bu kanun
teklifimin lâyihasını sunmuş bıüunıryoımnı, • ; .
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Tekel İdaresi muhtelif mahallerde yaptırmakta olduğu inşaatın her yeri için teknik elemanların
dan bir veya birkaçını mahsusan memur etmek zaruretinde bulunmaktadır. Halbuki o yerlerde Ba
yındırlık Bakanlığının esasen kurulu teşkilâtı mevcut olduğundan devir halinde Tekel inşaatına ait
kontrol, murakabe, kabul ve tesellüm gibi hususlar için mevcut bir teşkilâtın vazifelendirileceği şüp
hesizdir.
Bu bakımdan 300 000 liralık kadronun en geniş bir hesapla üçte ikisnin devrolunması kâfi ge
lecek. Bu suretle mühim bir kadro tasarrufu sağlanmakla beraber inşaatta sürat ve selâmet de elde
edilmiş olacaktır,

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu
T.B.M.M.
Gümrük ve Tekel Ko.
Esas No. 2/139
Karar No. 11

30. IV .1951

Yüksek Başkanlığa
Tekel Genel Müdürlüğü tarafından yaptırıl
makta olan yapı işlerinin Bayındırlık Bakan
lığı tarafından yapıtırılmasma dair, Tokad Mil
letvekili'Sıtkı Atanç tarafından verilip 24 . T .
1951 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş
bulunan kanun teklifi ilgili Bakanlık mümes
sillerinin de huzuriyle incelenip görüşüldü ve
tasarının aynen kabulüne karar verildi.
Havalesi gereğince Bayındırlık Komisyonu
na verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Gümrük ve Tekel Komisyonu Başkanı namına
Sözcü
Trabzon
M.Goloğlv,

Sözcü
Trabzon
M. Goloğlu

Ağrı
II. öztürk
Tokad
M. özdemir
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Kâtip
Samsun
î. Işm
İmzada bulunamadı
Çorum
Konya
A. Baştbüyük A. F. Ağaoğlu
Samsun
II. F. Ustaoğlu

Trabzon
T. Koral

Samsun
II. Üzer

Yozgad
H. Ücöz
İmzada bulunamadı
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TORA D , MİLLETVEKİLİ SITKI
TEKLİFİ

ATANÇ'IN

Tekel Genel Müdürlüğü Yapı İşlerinin Bayın
dırlık Bakanlığına devri hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — Fabrika, imâl ve doldurmaı I
evleri yaptırmak ve mevcutları genişletmek ve>
bunlara gerekli her çeşit araçlarla teçhiz vası
taları satmalın ak üzere 20 . V . 1946 trihli ve!
4898 sayılı ve Yaprak Tütün Bakım ve İşletmei
Evleri ve Ambarları Yapmak veya Satmalınak:
üzere 18 . V I . 1947 tarihli ve 5113 sayılı kanun
larla gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi için Gümrük ve Tekel Bakanına ve
rilmiş olan yetkiler (Doğrudan doğruya tekel[
maddeleri imalâtında kullanılacak her nevii
makineler, aletler ve yedek parçaları hariçs
olmak üzere) Bayındırlık Bakanlığına dovrolunmuştur.
Bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihe ka
dar akdedilmiş mukaveleler ve ekleri ve bun I
lardan doğacak bütün alacak ve borçlar, her
türlü hak ve vecibeleriyle birlikte adı geçen
Bakanlığa geçmiştir.
20 . V . 1946 tarihli ve 4896 sayılı Kanunun
7 nci maddesi hükmü bu işler hnkkmda da tat-'
bik edilir.
|

• MADDE 2. — Birinci madde gereğince girişileeek taahhütlerle bu işlerde çalıştırılacak
memur ve hizmetlilerin ücret ve masrafları
karşılığı olan ödenekler her yıl Tekel Genel
Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı A işaretli
cetvelde hususi bir bölüme konur ve buradan
ihtiyaç nispetinde Bayındırlık Bakanlığının ta
lebi ve Gümrük ve Tekel Bakanlığının teklifi
üzerine Maliye Bakanlığınca her yıl Bütçe Kanuııuna bağlı A işaretli cetvelin Bayındırlık
Bakanlığı kısmında açılacak hususi bölümlere
nakil suretiyle ödenek kaydedilir.
MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için lüzumlu inşaat Genel Müdürlüğün
teklifi üzerin Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılır ve bunlar için gerekli ödenekler hakkında
ikinci madde hükmü tatbik edilir.
MADDE 4. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 5. — Bu kanunu Gümrük ve Tekel,
Bayındırlık ve Maliye bakanları yürütür.

Bütçe Komisyonu raporu
T.
B.M.M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 2/139
Karar No. 7

14 . XII . 1951

Yüksek Başkanlığa
Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'm, Tekel Ge
nel Müdürlüğü yapı işlerinin Bayındırlık Ba
kanlığına devri hakkındaki kanun teklifi, bidayeten havale edilmiş bulanan Bayındırlık Ko
misyonunca İçtüzüğün 36 ncı maddesinde yazılı
müddet zarfında neticelendirilmemiş olduğun
dan ve bu sebeple teklif »ahibi tarafından veri
len önerge Kamutayca kabul olunduğundan do
layı, komisyonumuza tevdi edilmiş olmakla, Ma
liye, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel Bakanlıkla
rı temsilcileri hazır oldukları halde incelenip

görüşüldü.

Teklif sahibi gerekçesinde; Tekel İdaresinin
inşaat işleri, merkez teşkilâtında mevcut olan
inşaat şubesi vasıtasiyle yaptırılmakta ise de,
matlup şekildo yürütül emediğini, çünkü idare
inşaat servisinin Bayındırlık Bakanlığı teşkilâ
tına nazaran tâli derece ve ehemmiyette olması
dolayısiylo kuvvetli teknik elemanların bu ida
reye rağbet etmediklerini, bu şubenin personel
aylıkları ile idare masraflarının senede 350 bin
liraya baliğ olduğunu, halbuki inşaat işlerinin
Bayındırlık Bakanlığına devri halinde gerek
teknik prensip ve gerekse işlerin iyi yürütülme-
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si ve aynı zamanda tasarruf sağlanması bakı
mından yerinde bir tedbir olacağını ifade et
mektedir.
Komisyonumuzda yapılan müzakere esna
sında Bayındırlık Bakanlığı mümessilinin ver
diği izahata nazaran, umumî bütçeye dâhil
dairelerle katma bütçe ile idare olunan daire
lerdeki .inşaat servislerinin Bayındırlık Bakan
lığında toplanması için Bayındırlık Bakanlı
ğınca hazırlanan yeni teşkilât kanunu tasarı
sında hüküm . mevcut olduğu ve bu tasarı hak
kında ilgili bakanlıkların mütalâaları alınmış
ve Maliye Bakanlığı ise katma bütçeli dairele
rin bu hizmetlerinin Bayındırlık Bakanlığına
devri halinde bütçelerine konacak ödenekle
rin umumî bütçeye aktarılması keyfiyeti ve
halen mor ?i malî mevzuatla telifi hususunun
. irieelenmckte olması dolay isiyle mütalâasını he
nüz bildirmemiş olduğundan tasarının yük
sek-meclise scvkedilmemiş olduğunu ve hazır
lanmış olan tasarıda da 50 bin liraya kadar
olan inşaat işlerinin kendi , dairelerince yap
tırılabileceğinin tasrih edilmiş bulunduğunu
ifade etmiştir.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı mümessili do
tekel inşaat servisinde çalışan memurların mü
him bir kısmının yüksele mühendis ve yüksek
mimar olduklarını ve kendilerinden lâyıkı veç
hile istifade edildiklerini teklif gerekçesin
de serdedilen mütalâaların asla varit olmadı
ğım vo hizmetlerin aksamadığmı bildirmiştir.
Bu hususta yapılan görüşmelere nazaran ;
1. Ayrı ayrı dairelerin inşaat servislerinin
.yaptıracakları inşaatın hususiyetine göre bir
ihtisasa malik olmaları,
2. İnşaat işlerinin santral ize bir vaziyete
ifrağı halinde bundan belki fayda yerine .mah
zurlar tevellüt edebileceği,
3. Hükümetten gelecek tasarıda da 50 bin
liraya kadar olan inşaat işlerinin kendi daire
lerince' yapılabileceği kabul edilmiş olması,
4. Tekel idaresine ait; binaların tamir ve
"tadil işleri için esasen bir inşaat servisinin

mevcudiyetinin, lüy.umu,
5. Maliye Bakanlığınca mülhak bütçelere
konacak ödeneklerin Umumi Bütçeye aktarıl
ması formülünün henüz tesbit edilemediği bir
zamanda münferit olarak bu kanunun kabulü
halinde bu meselenin ne suretle halledileceği,
Gibi sebebler göz önünde bulundurulmakla
beraber bütün Devlet dairelerindeki, inşaat iş
lerinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında
Hükümetçe hazırlanmakta olup yakın bir za
manda Yüksek Meclise sevkedileceği bildirilen
ve: umumi hüküm!eri ihtiva eden tasarının kanuniyet kesbettiği zaman Tekel yapı işlerinin
de bu hükümler arasında yerini bulmuş, olacağı
cihetle komisyonumuz teklifin reddine karar
vermiştir.
Kamutayın onayına arzcdilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan V.
Sözcü
Başkan
Burdur
Çanakkale
İstanbul
F. Çelihbaş
E, Kalafat
E. Adalcan
Kâtip
Sivas
Afyon K.
Antalya
II. İmre
A. Veziröğlu
A. Sarıoğhı
Aydın
Bilecik
Bolu
E. Menderes
Y. Üresin
M.Güçbilmez
Bolu
Bursa
Çanakkale
t. Gülez
K. Yılmaz
K. Almanlar
Elâzığ
Giresun
Giresun
Ö. F. 8anaç
E. Erhmen
M. Şener
• Gümüşaııe
. İstanbul
İstanbul
K. Yörühoğlu
A. II. Başar
Muhalifim
II. Hüsman
İstanbul
İzmir
İzmir
#. Oran
B. Bilgin
T. Gürerh
Kastamonu
Konya
Malatya
x
It. Türe
M. Âli Vlgen
M. S. Eti
Mardin'
E. Erten

Ordu '
Muhalifim
it, Ahsoy

Trabzon
S. F.' Kalaycıçğlu

(: S. :.Şayısı :: M )

Trabzon
C. E. Eyüboğhı
Urfa
Dr. F. Ergin .

