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2. — Trabzon Milletvekili Cahid Za-
mangil'in, Ege ve Çukurova Pamuk Tarım. '.".••..•' 
Satış Kooperatifleri Birlikleri 'tarafından 
kendi hesaplarına ortaklardan ve ortak 
dışı mubayaa edilen pamuklarla Hükümet 
hesabına mubayaa edilen pamukların, ne
vileri itibariyle ortalama mubayaa fiyata 
larma, bunlardan satılan veya ihraçedilen 
pamukların nevileri itibariyle miktar ve 
ortalama, satış fiyatlarına ve elde bulunan 
istoklara dair sorusuna Ekonomi ve Tica
ret Bakanı Muhlis Ete'nin yazılı cevabı 
(6/613) 392:393 

3. — Trabzon Milletvekili Cahid Zaman-
gil. 'in, Fisko Birlik tarafından Hükümet 
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miktar ve ortalama satış fiyatlarına ve 
birliğin kendi hesabına yaptığı mubayaa
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kanı Muhlis Ete'nin, yazılı cevabı (6/614) 394:395 
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1. — Giresun Milletvekili Arif Hikmet 
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23 . I I . 1951 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 329 sayılı Kararın Kamutay
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Komisyonu raporu (4/122) 365:381 

2. — Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pek-
kip 'in, milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet komisyon-

Zoriguldak Milletvekili Suat Başol'un, İhti
yarlık Sigortası Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi sözcü
sünün istemesi üzerine, Ticaret Komisyonuna 
verildi. 

İzmir Milletvekili Muhiddin Erener'in, Ga
latasaray Lisesi eski Müdürü Behçet Güçer'in 
cenaze '•merasimi sırasında mektebin önünde vu-

* kuagelen müessif hâdisenin mahiyetine dair so
ruşa iade olundu. 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 'nin, Gelir 
Vergisi tahsilatının miktarına, Kazanç ve Gelir 
vergilerinden elde edilen tahsilat farkına ve 
Esnaf, Muamele ve Gelir vergileri kanunlarının 
tadil ve ıslahı için ne düşünüldüğüne dair soru
su; Maliye Bakanının teklifiyle, 18. IV . 1952 
Cuma günündeki Birleşime bırakıldı. 

Kars Milletvekili Hüsamettin Tttgaç'm, Ge
lir Vergisine tâbi tutulan apartman kapıcıları 
hakkındaki sorusuna, Maliye Bakanı Hasan Po-
latkan cevap verdi. 

Afyon Karahisar Özel îdare Müdürü Fuat 

Sajffa 
larmdan kurulan Karma Komisyon rapo
ru (3/289) ' •' :t> 381 

3. — Samsun Milletvekili İsmail Işın'- !)i 

in milletvekilliği dokunulmazlığının' kaldık "'-•••"•"' 
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon raporu (3/290) 381 

4. — Samsun Milletvekili Muhittin 
Özkefeli'nin milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulan Karma Komisyon 
raporu (3/298) 381:382 

5. — Amasya Milletvekili Kemal Eren 
ve Ankara Milletvekili Salâhattin Benli'-
nin, G a yrimenkule tecavüzün Define da
ir kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (2/191) 382:389 

Çctinkaya'mn, çocuk zammı talebi hakkındaki 
2889 ve 

Emekli Albay Hilmi Özgören'in, maaşının 
yüz liraya çıkarılmasına ve tayın bedellerinin 
de tasfiyesine dair dilekçesi . hakkındaki 2825 
sayılı olup evvelce verilmiş olan kararların kal
dırılması yolundaki Dilekçe Komisyonu rapor
ları kabul olundu. 

Ankara Milletvekili Dağtstan Binerbay'm, 
Ankara Milletvekili Mümtaz Faik Fenik'in ve 
İstanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'm millet

vekilliği dokunulmazlıkları hakkındaki Karma 
Komisyon raporları kabul olundu. 

Hayvan Sağlık memurlarına hayvan yeni be
deli verilmesi hakkındaki 4291 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı. 
reddedildi. 

İlk tahsil üzerine bir yıllık mesleki tahsil 
görmüş olan köy ebelerinin Memurin Kanununun 
2919 sayıl Kanunla değişen 64 ncü maddesi hük
müne göre kadrosuz-stajyer olarak istihdam edi
lip edilmiyeeeği hususunun yorumlanmasına lü
zum olmadığına dair rapor kabul olundu. 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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Dışişleri Bakanlığı memurlarından Ferid İş-
cen, Mehmet Nuri Han, İsmail Uşaklı ve-Arif 
Or'un; haklarında uygulanan emeklilik muâ-
m el erinin kaldırılmasına ? dair verdikleri dilekçe-
üzeririp: evvelce alınan 329 sayılı Karara yapı
lan itiraz hakkındaki Dilekçe Komisyonu rapo
ru, okundu. 

Vaktin gecikmesinden dolayı 14 Nisan 1952 

Pazartesi günü saat 15 te töplanılriıak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkahvekili . i Kâtip 
Ağrı Milletvekili İsparta Milletvekili 

Celâl Yardımcı Said Bilgiç ;"• 
Kâtip 

İstanbul Milletvekili 
Fiiruzan Teldi 

Sorular 

Sözlü sorular 
Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, 

İstanbul Salıpazarı'nda liman tesisinin düşünü
lüp düşünülmediğine ve Küçükçekmece'de yük 
limanı inşasının etüd edilip edilmediğine dair 
sözlü soru önergesi, Bayındırlık ve Ulaştırma 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/626) 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri 'nin, 
Sirkeci - Küçükçekmece - Soğuksu, Haydarpa
şa - Pendik arası banliyö trenlerinin bugünkü 
şartlar altında idareye temin ettiği kâr mikta
rına ve zarar ediyorsa sebeplerine dair sözlı 
soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderil
miştir. (6/627) 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, 
Gönen'in Tozakçı Köyünde salgın halini alan 
verem hastalığının mümkün olduğu kadar sira
yetini önlemek için alınması gereken tedbirler 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/628) 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, 
Gönen'in Tozakçı ve Manyas'ın Kayaca köyle
rini tehdit altında bulunduran Gönen çayı ile 

Koeadero'nİn mecralarının değiştirilmesi ve 
Manyas gölünün Karadere'ye boşaldığı yerde be
tondan yapılmış olan set dolayısiyle zarar gören 
araziyi su baskınından kurtarmak üzere gölün 
eskisi gibi akıtılması hususlarında ne düşünül
düğüne dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/629) 

Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, ara
zisi kaymakta bulunan Pütürge İlcesine bağlı 
Şimil Köyünün mâruz bulunduğu tehlikeye karşı 
ne gibi tedbirler alındığına dair sözlü soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/630) 

Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, ara
zisi dağlık, sarp ve verimsiz olan Malatya'mu 
Pütürge, Akçadağ, Arapkir, Hekimhan ve Da
rende ilçeleri halkının geçim şartlarını düzelt
mek ve yaşayış seviyelerini yükseltmek husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/631). 

Trabzon Milletvekili Cahid ZamangiPin, ya
bancı şirketlerin alabilecekleri kredi miktarım 
tahdit eden Bakanlar Kurulu Kararı hakkında
ki sözlü soru önergesi, Maliye Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/632) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Ankara'daki Kızılay Hastanesinin satın 

alınması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
geçilmesine dair kanun tasarısı (1/365) (Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Maliye ve Bütçe Komisyon
larına) 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ku
ruluş vo Görevleri hakkında kanun tasarısı 
(1/366) (Bayındırlık, Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına) 

3. — Su ortaklıkları kanunu tasarısı (1/367) 
(Bayındırlık, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına) 

4. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1950 malî yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı 
(1/368) (Sayıştay Komisyonuna) 

5. — İstanbul Üniversitesi 1948 yılı Kesinhe
sap Kanunu tasarısı (1/369) (Sayıştay Komisyo
nuna') , 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1948 yılı 
Kesinhesap Kanunu tasarısı (İ/370) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1949-yılı 
Kesinhesap Kanunu tasarısı (1/371)' (Sayıştay 
Komisyonuna) 
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8. —- Kan Bankası ve Kan nakil merkezlerinin 

döner sermaye ile idaresine dair; kamın tasarısı 
(1/372) (Sağlık ye Sosyal Yardım, Maliye ve 
Büiçc Komisyonlarına) 

9.,— Türkiye - Çekoslovakya Tütün Protoko
lünün yeniden yürürlüğe konulması için teati 
edilen mektupların onanması hakkında kanun ta
sarısı (1/373) (Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Ti
caret Komisyonlarına) 

10. — Türkiye ile îtalya arasında 24 Ocak 
195,2 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ödeme An-
laşmalariyle eklerinin onanması -hakkında kanun 
tasarısı: (1/374) .(Dışişleri ve Ticaret Komisyon
larına) /.- \ • 
• ;..' . :•'., ıTektif 
V ,11..— Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-

nun, İskân Kanununun 5098 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 15 nci maddesinin 2 nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi (2/369) (İçiş
leri, Maliye ve Bütçe komisyonlarına), 

Raporlar 
12. — İçel Milletvekili Şahap Tol ile İstanbul 

Milletvekili TTâdi TTüsman'm, Dilekçe Komisyo
nunun 20 . TT . 1952 tarihli Haftalık Karar 

.1952 Ö : 1 
cetvelindeki 1565 sayılı Kararın Kamutayda gö
rüşülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Komis
yonu raporu (4/231, 237) (Gündeme), 

13. — îdareci Üyeler Kurulunun^ Büyük Mil
let Meclisi Azasının Tahsisat ve Harcırahları 
hakkındaki 1613 sayılı Kanunun birinci ''matl: 
desinin ikinci fıkrasının yorumlanması ve 306 
sayılı Kararın 3 ncü bendinin ikinci fıkrasının 
tavzihi hakkında önergesi ve Anayasa ve Bütçe 
Komisyonları raporları (4/194) (Gündeme), 

14. — İstanbul Milletvekili İhsan Altınel ve 
Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcının, İş KanuT 
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki 5518 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanlın teklifi 
ve Çalışma ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/75) (Gündeme), 

15. — Kahve ve Çay İnhisarı Kanununun ge
çici ikinci maddesinin (B) fıkrasındaki «veya 
fiyatları fahiş görülenler» ibaresinin yorumlan
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Gümrük 
ye Tekel, Adalet, Maliye komisyonları ile Geçici 
Komisyon, ve Bütçe Komisyonu raporları (3/67) 
(Gündeme). 

>>-m<* 

B İ R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Sedat Baran (Çorum)). 

<mmm> 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
' - (Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Gündeme başlıyoruz 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

,;,-.-.. //, r^-_ Konya MiUetveküyi Ziya Barlas'm Öl
düğüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/305) 

. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Konya Milletvekili Dr. Ziya Barlas'm 8 . 

İfi.;.. 1952 günü öldüğünü, Ankara Valiliğinin 
işarına atfen İçişleri Bakanlığından alman 8 . 
IV .1952 tarih ve 23302/64/4361 sayılı tezkere

de bildirilmiştir. 
Teessürle arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

BAŞKKAN .—. Arkadaşımızın hâtırasına 
lıürmeten iki dakika ihtiram duruşuna davet edi
yorum. 

(îkî dakika, saygı duruşu yapıldı). 
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2}Y— Hayvanlar Vergisi Kanununun 18 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının geri verîliııesine dair Başbakanlık tez
keresi (S/304, 1/297) t 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
, 2 5 . XII . 1951 taraihli ve 71 - 2199 - 6/4080 

sayılı tezkereye ektir. 

Hayvanlar Vergisi Kanununun 18 nci mad
desinin tadiline dair olan, kanun, tasarısının geri 
gönderilmesine müsaadenizi saygılarımla arz ve 
rica ederim. • = -•••••' * ^ 
" h ' ^ « v r : .-— .-• :1 : -vy-vj B a ş b a k a n 

•••••i; :̂  : : '-i i r A. Menderes ' 

BAŞKAN —• Geri verilmiştir, efendim. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A. — SÖZLÜ SORULAR 

1. —- Trabzon Milletvekili GaJıid ZamangiV-
in,. K/854 sayılı Karar gereğince mubayaa olu
nan. iç fındıklardı deblokaj listesine alınmasu su
retiyle Devletle ihı*acatçı arasında tefrik yapıl
masının eşitlik esası ile nasıl telif olunduğuna 
dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete'ninsözlü cevabı (6/025) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Ekonomi ve Ticaret Ba

kanınca sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini saygılarımla rica ederim 

Trabzon Milletvekili 
Cahid Zamangil 

Sözlü soru : 
3 . I V . 1952 tarihli Resmî Gazetede yayın

laman Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında
ki 13 sayılı Karara ilişkin 45 sayılı tebliğ ile 
« K/854 sayılı Karar gereğince mubayaa olunan 
iç fındıklar deblokaj listesine alınmıştır. » 

Bu karara göre, Devlet elindeki fındıklara 
favoriü bir dış ticaret rejimi tatbik edilecektir. 

Devlet ile ihracatçı arasında tefrik yaparak 
Devlete daha müsait ihraç şartları bahşetmek, 
eşitlik esası ile nasıl telif olunmaktadır? 

BAŞKKAN — Söz Ekonomi ve Ticaret Ba-
kanmındır. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Cahid Zamangil arkada
şımız da bilirler ki, geçen yıl fmdık rekoltesi 
son yılların en yüksek seviyesinde 90 bin ton 
kabuklu olarak tahmin edilmiş ve filhakika re
kolte de 80 bin ton üzerinde tahakkuk etmiştir. 

Bu durum muvacehesinde Hükümetçe mah
sulün idrakinden evvel K/835 sayılı Karar yü
rürlüğe konmuş ve bu karara istinaden koopera
tiflerce ortak olsun olmasın bütün müstahsili a-

rm kabuklu fındıklarının 100 kuruş esasından 
satmalmması muamelesine başlanmıştır. 

Buna. muvazi olarak aynı zamanda büyük 
mikyasta mısır müstehliki bulunan bu bölgede 
mısırın kilosu 20 kuruştan satışa arzedilmiştir. 
Bu suretle bir çeyrek asırlık zaman zarfında em
saline tesadüf cdilmiyen bir kilo kabuklu fındığa 
beş kilo mısır alma iştira kudretinin bahşedil
miş olması, mmtakada büyük bir memnunlukla 
karşılanmıştır. 

Mahsulün idrakinden evvel alman tedbir
ler dol ayı siyle mahsul piyasası müdahale alım 
fiyatlarının üzerinde bir seyir takip eylemiş ve 
Kasım 1951 sonlarına kadar da sağlanan ihraç 
imkânları ile rekoltenin üçte ikisine tekabül 
edebilecek nispette iç fmdık ihraç edilmiştir. 

Bundan sonra hararetini kaybeden piyasada 
bir tevakkuf seyri takip eden fiyatlarda yeni 
seneye girildikten sonra hâsıl olan gerilemeler 
ihraç edilmek üzere kırılmış fındıkların ihraç 
imkânlarını daraltmış ve hattâ yeni fiyatlara 
intibak edilmemesi yüzünden bu fındıkların 
mühim bir kısmının zamanında satılamıyarak 
bozulma tehlikesine mâruz kalmasından endişe 
duyulmuştur. 

Bu vaziyet karşısında piyasanın yükünü ha
fifletmek ve fındıklarımızın değer fiyatından 
daha aşağıya satılmasını önlemek maksadiyle 
kırılmış fındıkların da müdahale müessesesi tara
fından 230 kuruş gibi müsait bir fiyatla satın-
almmasmı sağlıyan K/854 sayılı Karar alın
mıştır. 

Bu karar, tacirler elinde bulunan ve 2 8 . 1 . 
1952 tarihine kadar kırılmış olan fındıkların 
da müdahale müessesesine satılmasına imkân 
vermiş ve önceden ilân edilen 29 Şubat tarihi
ne kadar da bu mubayaaya devam olunarak 
her getirenin ie fındığı 230 kuruş gibi o günkü 
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fiyat seviyesine nazaran çok müsait bir bedel
le satınalinmıştır. ,; 

, Binaenaleyh, bu izahların ışığı altında mü
talâa edildiği takdirde K/854 sayılı Karara gö
re, satmalınmış iç fındıkların.ihracı için tanınan 
deblokâj hakkının, sayın soru sahibi a rkad aşı
mın işaret ettiği gibi Devlet elindeki fındıkların 
ihracatında daha favörlü bir rejim. tatbik edil
mediğine, sadece tüccar elindeki kırılmış ve 
beklemeye tahammülü olmıyan iç fındıkları çok 
müsait bir fiyatla satınalarak piyasayı stok yü
künden kurtaran müdahale müessesesinin bu 
mubayaa neticesinde elinde biriken 5 bin tonu 
mütecaviz iç fındığın tasfiyesi için bir imkân sağ
landığına delâlet eder. -

Kooperatifin iç fındığı mubayaa edeceği ilân 
edilerek her tarafa duyurulmuş ve dış fiyatla
ra nazaran çok müsait bir mubayaa fiyatı da 
tâyin edilmiş olduğuna göre, tacirlerin elindeki 
stokun tasfiyesine imkân verildiğinden bu müsait 
müdahaleden faydalanma durumunda bulunan 
piyasanın elinde iç fındığın kalmaması icabeder. 
Ve binaenaleyh , deblokâj yolu ile tasfiyesi 
lâzımgelen fındıklar da kooperatife satılmış 
olanlardan ibaret kalmak lâzımgelir. Şayet, ta
cirler elinde ufak tefek miktarlarda iç fındık 
kalmış ise bunların Hükümetin hazırladığı mü
sait satış imkânlarına rağmen müdahale müesse
sesine satış yapmak istemiyenlere ait olması 
icabeder. 

Bu karar, sadece iç fındığa mütaallik olup 
gerekrkooperatifin ve gerek sair müstahsil veya 
tacirlerin elindeki kabuklu fındıklar için dış ti
caret rejiminin normal tediye şekilleri dışında 
bir ihraç usulü kabul edilmiş değildir. 

Esasen bu deblokâj talebi ilk defa ihracat
çılar tarafından bahis mevzuu (500) vagon 
için yapılmıştır. Döviz Tâli Komisyonu bunun 
piyasaya verilmesini çok mahzurlu gördü. Bu 
talebin yürütülmesi için iç fındıkların müdahale 
müessesesine devri ve deblokajmda bu müessese
ce yapılması kararlaştı. 

Bu bakımdan karar, ihracatçılar tarafından 
ileri sürülen taleplerin imkân altına alınması
nın ifadesidir. 

Hulâsa, müdahale müessesesine piyasanın 
ihracında güçlük çektiği ve bozulma tehlikesine 
mâruz iç fındıkların mubayaa ettirilmesi netice
sinde hâsıl olan stoku tasfiye etmek için yapı-
Jftn !'4'5 sayılı' tebliğde Devlet malinin ihracında 
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| favörlü bir rejini tatbiki şeklinde tefsir edile

bilecek bir mâhiyet bulunamamaktadır. 
Arkadaşlar, şunu dajr.söyleyim ki, bu gibi 

mubayaalarda devletrgaye? olarak mahsul topla
mak :iıiyet|nde değildir. -Şüphesiz ki, bâzı menfi 
unsurları bertaraf etmek için, piyasada hafiflik 
yapabilmek için müdahaleler de. olmuştur. Dev
let külfete iştirak ettiği gibi nimete de iştirak 
eder. Devletin zararı da olabilir. Tüccar kül
fete iştirak etmediği için nimete de iştirak et-
miyecektir. Arzu ettği takdirde zarara da iş
tirak edebilir. (Soldan alkışlar) -

BAŞKAN — Cahid Zamangil 
CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, kürsüye getirdiğim meseleyi 
yalnız bir tenkid niyetiyle ele almış değilim. 
Birinci safhada tenkidlerimi arzedeceğim, bir 
istintaç olarak da bugünkü şartlar içinde alın
masını gerekli gördüğüm tedbirleri, fındık piya
sasının lehine olarak düşündüğüm tedbirleri arz 
ve teklif edeceğim. Bu mevzuda bir kere Ticaret 
Bakanını dinlediniz, lütfedip bunun gayet ob
jektif bir ifadesini de bendenizden dinliyecek-
siniz. 

Hükümet Ağustos ayında fındık müstahsilini 
korumak için tanzim mubayaaları yapmak kara
rını almıştı. Tedbir zamanında alınmıştır, Hükü
met bu işe iyi başlamıştır. Hem milletvekili, hem 
Karadeniz hcmşerisi olarak bu realiteyi memnu
niyetle kaydederim. 

Geçen Şubat ayında dış fiyatların düşmesi 
üzerine ihracatçı zararlı bir duruma girmiş, Hü
kümete baş vurmuştu. Hükümet müstahsıla fay
dası dokunur ümidiyle ihracatçının 4500 ton 
fındığını mubayaa etti. Kilosunu 230 kuruştan 
aldı. O zamandan bu yana fındık fiyatları düşme 
seyri takip etti. Fiyatlar 190 kuruşa indi. Bu 
fiyata göre Hükümetin tüccardan aldığı fındık
larda zarar kilo başına 40 kuruş tahmin olunur. 

Hükümet tüccardan aldığı bu fındıkları müm
kün olduğu kadar az zararla elden çıkarma 
yollarını aramaktadır. Bu, tabiîdir; hem işi gör
mek, hem de elden geldiği kadar zararı azaltmak 
lüzumu bedihidir. Hükümet bu maksatla bir 
tedbir aldı. Üç Nisan tarihli Uesmî Gazetede ya
yınlanan 45 sayılı tebliğ gereğince Hükümetin 
elindeki bu fındıklar deblokâj listesine ithal edil
miştir. 

I Sobebi; deblokâj yolu ile ihracat, umumi re-
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j ime nazaran biraz daha kârlı ihracat temin eder. 
Türkiye'de mahsur kalan bâzı paraların hariç
teki sahiplerine gönderilebilmesi için bu listedeki 
mahdut mallan satınalmaktan başka çare yoktur. 
Böyle" olunca bloke para sahipleri o mala> iç pi
yasadan biraz daha üstün fiyat verirler. Demek 
ki, Hükümetj bu daha kârlı ihracat usulünü yal
nız kendi mallarına tanımıştır. Bugün müstah
silin, tüccarın ve ihracatçının ve Devletin elinde 
bulunan fındıklardan yalnız D Î•.•/.»et malı fındık
lara, böyle favörlü bir rejim tatbik edilmesinde 
iki hata mevcuttur: Birisi; Devletle husûsi teşeb
büsün ekonomi alanında eşit muamele görmesi 
prensibi ihlâl edilmiştir. İkincisi; Hükümet) bil 
tedbiri'ile yalnız kendisini kurtarırken, fındık 
ihracatçılarını, tacirlerini doğrudan doğruya za
rara sokmuştur. Bu tedbir, bilvasıta müstahsilin 
da arasındadır. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Haksız ko
nuşuyorsunuz. (Soldan «hata yok» sesleri) 

CAHİD ZAMANGÎL (Devamla) — Muhte
rem arkadaşım, dinlemek lûtfunu gösteriniz, siz
den bekliyeceğim yegâne şey bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Siz devam buyurun, başka Mil
letvekilini ilgilendirmez. 

CAHİD ZAMANGÎL (Devamla) — Eşitlik 
meselesi.; Meclisimizin iki büyük partisinin bu 
konudaki görüşü şudur: C. Tl. Partisi progra
mının 10 ncu maddesini okuyorum; «Partimiz 
özel teşebbüslerle Devlet teşebbüslerinin eşit 
şartlar içinde çalışmaları esasının kanunlarda, 
tüzüklerde ve kararlarda yer almasını esas 
sayar.» 

Demokrat Parti programının 45 ne; madde
sinin C fıkrasını okuyorum. «Devlet işletmele
riyle benzeri özel işletmeler hiçbir suretle bir
birinden farklı muamele altında bulundurulma

malıdır.» 45 sayılı tebliğde işte bu maddelerde 
yazılı prensip ihlâl edilmiş, çünkü yalnız Dev
let elindeki fındıklara bu imtiyazlı ihraç rejimi 
tanınmış, aynı kolaylık ihracatçılara verilmemiştir. 
Devletle ihracatçı tüccarlara farklı muamele 
yapılmıştır. Ne denirse densin bu, bir vakıadır. 

İkinci tenkidim: Yalnız bir doktirin mesele
si mevzuubahis değildir. Bu tedbirle Hükümet 
fındık piyasasını kırmakta, ihracatçıyı fiilî za
rara sokmaktadır. Deblokaj yoliyle satışta; dış 
müşteriyi kazanmak için, fiyatta tenzilât yapı
lır, yapılan tenzilâattan doğan fark, yani plokc-
para da sahibinden alınır. Hükümet, kendi fm-
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j dıklari için. hangi piyasaya oferto yapmışsa, 

artık orada ihracatçı fındık . satamaz. Çünkü 
aynı imtiyaza, ayni fiyat tenzilâtı yapmak imti
yazına malik değildir. i i. ,îy''* 

Nazariyattan bahsetmiyorum; şimdi size ra
kamlarını verebe^ini;' Bundan bir müddet önce 
Hamburg'ta fındık fiyatı 75 dolar ikeü büğüıl 
Hükümetin elindeki fındıklar için Hamburg'a 
yapılan teklif 65 dolardır. 10 dolar tenzilât ya* 
pılmıştır. Fiyatlar» Hükümetiıi elindeki fincİik-
lar için 10 dolar kırılmıştır. Yani buricİaıi bir 
müddet Önce âİÖ kuruş oİaıl findik fiyatları İ82 
kuruşa düşürülmüştür. Bundan komüsyonu da 
indirirseniz fiyat 177,5 kuruşa kadar Hükümet 
eliyle kırılmıştır. Bu suretle de ihracatçıya Al
manya piyasası kapanmıştır. Halbuki, ihracat
çı. da çalışabilir ve eğer daha iyi fiyat bülabilir-
se bundan müstahsil faydalanır. 

Bu kararın neticelerini bit suretle arzettik-
ten sonra, kendi kanaatimce bu meselenin nasıl 
halledilebleceğini de söylemek isterim. Gerek 
Hükümetin, gerek ekseriyetin ve gerekse biz
lerin istedikleri şunlardan ibarettir: 

Bütün fındıklarımızın kısa bir zamanda ih
racına muvaffak olalım. Bunda muvaffak ola
bilmek için ne yapılmalıdır? Bu tedbir Hükü
met fındıklarına münhasır, kaldığı müddetçe ih
racat kanalı işlem iye çektir. Piyasanın nezake
tini Yüksek Meclise arzetmek isterim. 40 bin 
tonluk mahsulümüzün bugün yarısından biraz 
azı elimizdedir, mevsim ilerlemiştir. İhraç edeme
mek tehlikesi karşısındayız. Hal. böyle iken yal
nız Hükümet fındıklarına bu tedbir tatbik edi
lirse, ihracatçı eliyle ihracat mekanizması işle
mez. Bu bir iddia değildir, bu bir ispattır, bir 
teknik mevzuudur. Benim istediğim şudur: Va
kit geçirmeksizin bu tedbiri bütün fındıklara 
teşmil, ediniz. Müstahsilin, tüccarın ihracatçı
nın ve Devletin elinde bulunan bütün fındıkla
ra bu tedbiri teşmil etmek suretiyle hem eşitliği 
iade etmiş olursunuz, hem de fındıkların harice 
doğru akmasında ihracatçıdan da istafadc etmiş 
olursunuz. 

Benim dileğim bundan ibarettir. (Sağdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı! 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH

LİS ETE (Ankara) — Arkadaşım Cahid Za-
mangil mâruzâtımı iki kısma ayırarak mütalâa 

I ettiler. 
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Birincisinde Hükümetin bu kararı zamanın

da alındığından bundan memnuniyet duyduk
larından bahsettiler, 

ikincisi, elden çikarma mevzuudur. 
Arkadaşlar, vaziyet şöyledir : Bir defa bu 

fındıkların bu sene fevkalâde rekoltesinden do
layı % 50 sinin devrini gelecek sene için düşü
nüyorduk. Halbuki umduğumuzdan daha iyi 
bir vaziyet hâsıl oldu; fındıkların büyük bir kıs-. 
mitti, tdkribî üçte ikisini, devretmiş bulunu
yoruz; Geride kabuklu findik meselesi kalıyor : 
Menfi uhsUrii piyasadan bertaraf etmek için 
Hükümet Fisko Birliği yani Findik Satış Koo
peratifler Birliğiyle tanzim yoluna gidiyor. 
Sonra arkadaşımız, Devlet findiğı, Hükümet 
findiği, diye bir tâbir kullandılar, böyle bir va
riyet yoktur. Bu fındık müstâhsılla yakından 
alâkadar olan tüccarın fındığıdır, milletin fın
dığıdır. Yani Devletin ve Hükümetin fındığı 
değildiı1. (Soldan, bravo sesleri) Bu bir. 

İkincisi; bu fındığa 230 kuruş fiyat veril
miştir. O zaman ihracatçıya, denmiştir ki, «Se
nin elinde kırılmış, çürümeye mahkûm fındı
ğın varsa, ben büyük bir fedakârlığa giriyorum, 
bunu bana devret! Ben zararı deblokaj sure
tiyle telâfi edeceğim.» elinde kırılmış fındığı 
olanlar getirip vermiştir. Halbuki bir kısım 
tüccar Devletin aldığı fiyattan daha yüksek bir 
fiyatla satacağını umduğu için bize vermemiş
tir. Ama sonradan spekülâsyon aleyhte netice 
verince bu sefer kendi elinde kalan fındıkları 
da deblokaj mekanizması ile satmak istemiştir. 
Şimdi ben de isterim, nerede kaldı eşit şartlar 
diyor! Yok arkadaşlar, bu olmaz! (Bravo ses
leri) Tedbir zannederim yerindedir. Tüccar 
kendi fındığını satmaya çalışsın, biz de yar
dım edelim. Biz başka memleketlerle yaptığı
mız ticaret anlaşmalariyle mukavelelerimizde 
diğer mahsullerde olduğu gibi mümkün oldu-
ğn kadar fındığı da elden çıkartmak için tedbir 
aldık almaktayız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cahicl Zamangil. 
: CAHID ZAMANGİL (Trabzon) — Sayın 

Bakan mülâhazalarında fındık mahsulümüzün 
üçte ikisinin ve hattâ daha fazlasının elden çıka
rıldığı yolundaki bilgiye istinat ettiler. Ben bu
rada rakamlarla konuşacağım: 

1 Ağustos tarihinden Şubat sonuna kadar ih
raç edilen fındık iç olarak 20 000 tondur. Mart 
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| için sadece tahminde bulunuyorum; o da 2 000 

ton olsun; eder 22 000 ton ırmum mahsulümüz, 
kabuklu olarak, siz dediniz 80 000 ton, demek ki, 
40 000 tonu iç fındıktır. Şu halde elimizde ihraç 
edilmemiş 18 000 ton fındık mahsulümüz vardır. 
Elde kalmış olan üçte biri değil, yarıdan biraz 
azıdır. İfadelerini rakama istinat ettirselerdi 
daha isabetli olurdu, hem de piyasamız; hakkında 
fazla endişe duyardınız. 

Sonra, Sayın Ticaret Bakanı benim teknik 
sözlerimi, deblokaj mesai mekanizmasını nazara 
alınmak suretiyle cevaplandırdılar. Deblokaj me
kanizması, fındıklarımız için, sizin hesabınıza 
harice kırıcı fiyat teklifi yapılacak demektir. 
Bu, başka türlü yürümez. Durum böyle olunca 
ihracatçı, ki, müstahsil malını satar, sizin teklif 
yaptığınız piyasaya, yani Almanya'ya artık gi
remez. Bunu ihracatçı arkadaşlarınızdan sorunuz. 

Bir noktayi daha arzedeeeğim: Bugünkü ifa
denizle ihracatçıyı pek ucuza anlıyorsunuz, hal
buki her zaman hususi teşebbüsü sena ettiğiniz 
halde, bugün, ihracatçı spekülâsyon yapmış, 
aleyhte netice verince elinize ayağınıza sarılmış 
gösteriliyor. Halbuki Şubat ayında ayni ihra
catçıyı korumak için bunların fındıklarını mu
bayaa ettiniz. Haksız telâkki' ediyordu iseniz bu 
fındıkları almıyacaktınız; aldıktan sonra buraya 
gelip bunları kötülemiyecektiniz. (Sağdan bravo 
sesleri, alkışlar) 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) —Cahid Zamangil arkada-

I şımızın kraldan ziyade kral taraftarı çıktığına 
memnun oldum. Çünkü tüccar, Cahid Zamangil'i 
devletçi, beni de liberal bilir. Müstahsilin büyük 
menfaatleri olduğu takdirde elbette büyük küt
lenin hakkını takaddümen vermek daha yerinde 
olur. Kaldı ki, biz bunlarla tüccara, ihracatçıya 
zamanında hakkını vererek, 

Bir iki arkadaşım, fındık fiyatlarının dünya 
piyasalarında çok müsait karşılandığını söyle
mişlerdi. Nitekim gerek fiyatların yüksekliği 
gerekse istihlâk imkânlarının mahdut olması 
dolayısiyle, ilk sıralarda olduğu kadar son ay
larda da istediğimiz ihracatı yapamadık. O iti
barla tüccarı müteessir eden biz değil, dünya 
piyasa şartlarıdır. 

Deblokaj meselesine gelince; bütün mahsul
leri namütenahi deblokaj a koymak mümkün de
ğildir. Terazinin kefesi çok fazla tartmaz. Ko-

j yacağımız mallarda çok dikkatli bulunmak lâ-
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zımdır. doyduğumuz mallar şu veya bu zümre- I 
nin değil, milletin, büyük kütlenin mallarıdır. 

İİatta belki de daha ileri giderek tüccara 
malı size devredelim dedik. Bugün dahi, mali
yetini, verirlerse belki devretmeye hazırız. Zan- | 
nederim ki ihracatçı bu davete yanaşmaz. I 

Bu itibarla ihracatçıyı müteessir edecek de
ğildir. 

Arkadaşım mazur görsünler, kraldan ziyade 
kral taraftarı olmıyalım. Tüccarın menfaatini 
korumak, benim de vazifem olmuştur. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
SALİHATTÎN ÂDÎL (Ankara) — Geri ka

lan fındıklar için ne düşünülüyor1? 
BAŞKAN — Paşam sizin sual tevcihine hak

kınız yoktur. Bu itibarla bırakınız, Bakan soru 
sahibine cevap veriyor. 

CAIIİD ZAMANGÎL (Trabzon) — Benim 
hizmetim nihayetlenmiştir. Karadenizli hemşeh
rilerim beni dinlediler, Bakam da dinlediler. 
Verecekleri hükmü kendilerine bırakıyorum. | 

1. — Giresun Milletvekili ' Arif Hikmet Pa-
muköğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 23 . II . 
1951 tarihli H af talik Karar 'Cetvelindeki 329 
sayih Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
önergesi ve Bilekçe "Komisyonu raporu (4/122) 

BAŞKAN —. Rapor bundan evvelki .Birle
şimde okunmuştu. Hakkında söz istiyeıı arka
daşlar : Hâmid Şevket İnce, Bahadır Dülger, 
Arif GHikmet Pamukoğlu. . 

".iHâmit Şevket, buyurun. 
HÂMİD-ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım, yine o dâva için huzurunu
za çıkıyorum. O dâva, Arzuhal Komisyonu ile 
çok zaman; karşı karşıya geldiğimiz ve sizin pek 
iyi bildiğimiz o meşhur dâva. Yani, Büyük Mil
let Meclisini, Bakanlıklar tarafından kanuna da
yanılarak kullanılan hakkı takdir karşı
sında kaza mercii imiş gibi hüküm ver
meye davet eden dâva vâzıı kanunun hu
zuruna gelerek, (sen kapıları kapattın ama 
işte senin babı adaletine .geldim bu halime 
bak da hakkımda Bakanlığın aldığı karardan 
kurtar beni ve iptal et o kararı, davasıdır bu dâ
va . . .Mazbatayı aklımın erdiği kadar bütün 
dikkatimi ayaklandırarak okudum. Kemal Va-
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Bundan sonraki vazife yüksek heyetinize düşer. 
Vazifenizi nasıl telâkki buyurursanız, bu telâk
kiye göre hareket edersiniz. • • -

Şimdi arkadaşımın bana tevcih ettiği bir 
suale cevap arbedeyim: «Tüccar Zamangil'i dev
letçi,-beni de liberal, addeder» dediler. Bu cüm
leyi aynen söylemiştir. (Soldan eloğru doğru 
şeşleri) Cevabını, vereyim: 

Partinin programına inanan bir insan sıfa-
tiyle, namuskâr, olarak* söyliyeyim, ben devletçi
yim. Tüccarın addettiği veçhile ben. devletçiyim! 
(Sağdan alkışlar) Tüccarlar sayın Bakanı libe
ral addediyorlar. .Lütfen genlsinler kendisinin 
ne olduğunu söylesinler. 

BAŞKAN— Soru bitmiştir, 
ATIF TOPALOÖLU (Ordu) — Cevap:.. Ce

vap... • • 
BAŞKAN — Cevabı size düşmez. 
ATIF TOPALOÖLU— Cevap!.. 
BAŞKAN — Bitti.. Bitti.. 

İLENİŞLER 

rınca arkadaşım, bu mevzu üzerinde'konuşma
ya başlar başlamaz derhal : (Bizim bu işe bak
maya yetkimiz yok ve emsal mükarreratımız da 
bu merkezdedir) diye itiraz etmiştir. Fakat 
ekseriyetle, Dışişlerinden tasfiyeye tâbi tutulan 
dört memurun vaziyetlerine taallûk eden bu ba
his üzerinde komisyon kendisini salahiyetli gör
müş ve bu memurların her birinin sicillerini tet
kik etmek suretiyle işin - esasına girmiştir. 

Arkadaşlar, 5250 sayılı 'Kanunun geçici bir 
tasfiye maddesi vardır, bu madde, ^bir-tasfiye 
maddesidir, kanun vâzıı tarafından tasfiyeye 
uğrıyanların hiçbir mercie müracaat ^edilmeme
si kaydiyle doğrudan doğruya Bakanlığa mut
lak takdir yetkisi verilmiştir, hudutsuz ve mu-
rakabesiz katı bir takdir yetkisi ... Nitekim 
bundan evvel bu sarahate rağmen Danıştaya 
müracaatlar yapılmış ve 'Danıştay da (bu işlere 
bakmaya yetkili değilim) diye'kanunun saraha
ti karşısında dâva ve talepleri reddetmiştir. 
Kalıyor, Büyük Millet Meclisi; • o Büyük i Millet 
Meclisi ki, kanunu yaparken, belki haksız ola
rak, belki adaletsiz olarak vekilin takdirini ve 
görevini doğru olarak yaptığına kanaat getir
miştir. Bir bakanın tasfiye yaparken haksız;bir 
muamele yapacağını düşünmemiştir. Tain adalet 
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hiçbir yerde, hiçbir vakit görülmemiştir. Adaletsiz
lik karşısında bulunuyorsak, bunu Büyük 
Millet Meclisine müracaat etmek . suretiyle 
salâhiyattar bir bakanın kanunun kendisine 
verdiği payansız ve mürakabesiz salâhiyeti kal
dıralım. Fakat bu sarih hüküm kaldırılmadan 
(tasfiye ettiğin bir memurun, ben sicilini tetkik 
ettim, sana salâhiyet vermiştim ama, senin tak
dirin hilâfına ben bunun sicilini, temiz buldum, 
binaenaleyh ey bakan, senin tasfiye kararını 
iptal ettim) demeye Arzuhal Encümeninin ve 
binnetice bizim Meclisimizin salâhiyeti yoktur. 
Çünkü, bilvesile evvelce de arzettiğim gibi, ken
di tarafımızdan çıkarılan kanunlara herkesten 
evvel boyun eğmek mecburiyetinde bulunan biz
leriz. Ve bu hususda herkese muktedabih ol
mak vaziyetindeyiz. Kanunda bir aksaklık var
sa bunu düzeltmek her zaman elimizdedir. Fa
kat kanunun sarahati rağmma : (Mahkeme ka
pısını kapattınız, Meclise gidemiyor, öyleyse va
tandaş nereye gitsin, ne yapsın) diyerek bun
lar hakkında iptal kararı almaya kalkmak, as
la doğru değildir. Meclisten karnin çıkarmakla 
karar çıkarmak arasında ne fark vardır?. Kâ
nunu bir kararla bozmaktan, ortadan kaldır
maktan ise usulen yeni bir kanun çıkar
mak daha muvafıktır. B. M. Meclisinin hususi 
kararlarla kanunları bozmaya ve hükümden, iskat 
etmeye hakkı yoktur. 

TTatırlıyacaksınız, muhterem arkadaşlar, .15-
meklilik Kanununun 39 ncu maddesinin lir B 
fıkrası vardır. Bu fıkranın mahalli tefsir ol
madığı hakkında dûradûr mütalâadan sonra 
1728 numaralı bir kararı, bundan iki ay ev
vel çkardık. 

Şimdi fıkraları okuyayım. «..îdare, takdir sa
lâhiyetini kullanmak suretiyle bu işi yapabilir.» 

Diğer bir fıkra «.,30 yılı tamamlamış olan
ları, lüzumu halinde tekaüde sevketmekte ida
re tamamen takdir salâhiyetini haizdir...» 

piğer bir fıkra ise «Çünkü idareye böyle 
bir takdir salâhiyetinin tanınmamış olması, di
namik faaliyetini felce uğratmaktan başka bir 
şeye yaramaz...» 

Kezalik diğer bir fıkra, «ne gibi vaziyetler 
ve haller yahut ne gibi fiilî ve hukuki vakıala
rın tahakkuk ve mevcudiyeti karşısında idare
nin böyle bir tasarruf yapabileceğini tâyin, tes-
bit ve tanzim etmiş olmayıp bilâkis bu nevi ta
sarrufları yapmak hususunda idareye mutlak 
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bir takdir hakkı tanınmıştır. Yani idare tasar
rufun saikını ve lüzumunu takdirde mutlak bir 
salâhiyet ve hareket serbestisine sahiptir.» 

Şimdi bundan iki ay .evyel emeklilik Kanu
nunun 39 ncu .maddesinin By fıkrasının tefsiri 
vesilesi]e bakanlara, idareye mutlak takdir 
serbestisi verilmişti. Bu Meclis, şimdi başka bir 
kanunun (tasfiye şu şekille yapılır ve bu tasfi
yeye itiraz olunamaz) dedikten, yani katî, mut
lak salâhiyet, hareket serbestisini bakana ver
dikten sonra, bu karardan müteessir olan kimse 
Büyük Meclise geliyor ve kaldırın bu kararı 
diyor. Şimdi Büyük Meclisten bu karar çıktık
tan sonra 39 ncu maddenin (B) bendi mucibince 
tekaüde sevkedilen bir memur Meclise nasıl ge
lebilir, Arzuhal Encümeninin salahiyetli ağız
larından bu sualimin cevabını duymak istiyo
rum. Bu. vaziyet 39 ncu maddenin (B) bendi ile 
5250 nin geçici maddenin mefhum ve mânaları 
arasında (takdir hakkı) yönünden ben hiçbir 
fark görmüyorum. Eğer görülüyorsa yani (tak
dir) yönünden ayrı mahiyetleri varsa ve bunu 
ikna edici şekilde izah buyurulursa derhal ben
deniz kendileri lehine el kaldırırım 

Bendeniz şöyle diyorum arkadaşlar; kanun 
vâzıı hangi idari bir muamele hakkında bir ıslah 
yolu açmışsa yol vardır, oraya gidilir yolu tıka
mış ve bir idari muameleden müteessir planlar 
- bu geçici maddede olduğu gibi - hiçbir mercie 
gidemezler, demiş ise, artık hiçbir makama baş 
vuramazlar. O idari karar veya muamele hatalı 
ve haksız ise kanun çıkararak düzeltelim. Ar
zuhal Encümeninde bu karar vesilesiyle yüreği 
yanmış arkadaşlar, serian bir teklifi kanunide 
bulunsunlar. Bundan kolay birşey yok. Fakat 
bu geçici madde çok katidir. Merhamet yönün
den, bu maddenin mâna ve mefhumunu bertaraf 
ederek onun sarahati hilâfına bir karar almaya 
imkân yoktur ve sonra okuduğum bir kararı biraz 
garip buldum: Mahkeme vaziyetinde müştekiyi 
dinlemiş, içeriye almış, anlat bakalım derdini de
miş. Bir taraftan bakanlık, diğer taraftan davacı, 
adamcağız derdini anlatmış ve ben şöyle temi
zim, böyle muktedirim demiş ve öyledir de. Ben 
isim zikretmiyorum, ben prensip üzerinde ve op-
-jektif konuşuyorum. Komisyon diyor ki, gayet 
güzel beyanat verdi, tatlı tatlı bize dinletti, hali, 
lisanı hoşumuza gitti. Binaenaleyh bu adam 
kötü olamaz, binaenaleyh tasfiye edilemez. Böyle 
şey olur mu? Ben güzel konuşmıyabilirim, fena 
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karar mı alınacaktır hakkımda? Biz böyle dü- | 
şüncelerden Meclisimizi kurtaralım arkadaşlar. 
Bir defa Tüzüğümüzün 40 ncı maddesi sarihtir. 
Encümenler ancak veLancak bakanları ve bir de 
Uzmanları çağırabilir. Oraya başka kimse gire
mez. Arzuhal Encümeninin sahibi salâhiyet söz
cüsüne soruyorum; bu dört zat yerine dört yüz 
kişi arzuhal verseydi, dört yüzünü de divana 
çekip dinleyecek miydi? Hiç böyle şey olur mu? 
Merhamet, hüküm medar! olamaz. 

Kânun sınırları içindeki emirleri tatbik et
mek mecburiyetindeyiz. îşte ancak buna, Ada
let denir. Biz adalete, kanun hükümlerini ay
nen tatbika mecburuz. Kanunun sırtından hay-
kırmıyalım. Kanun prensiplerini zedelemiyelim. 
Arkadaşlarım, fazla rahatsız etmek istemiyo
rum. Daima söz söylerken halü şanmımzı tet
kik eder, çehrenizde çinü cebîn hâsıl olup ol
madığına bakarım. Ve daima sözlerimi kısa 
kesmek isterim. Daima prensipler üzerinde du
ralım, nihayet bu Meclis bir mahkeme değil
dir. Burası Anayasanın tâyin ettiği bir merha
met müessesesi de değildir. Merhamet değil, 
bir maslahat tedbiri olarak buna başka yoldan 
yardım edelim. Fakat hukukun ana prensiple
rini bozmıyalım. 

Bir adam gençmiş, evvelce alkol alırmış, 
şimdi evlenmiş, ve şimdi alkolü de bırakmış, bi
naenaleyh ıslâhı hal etmiş. Bu itibarla bakan
lıkça yapılan işlemi kaldırıyor ve Bakanlığın 
kararını iptal ediyorum, diyor Arzuhal En
cümeni! İptal müessesesi miyiz biz yahu? İp
tali, hâkim yapar. O, ancak hâkimin hakkıdır. 

Bu itibarla şu maruzatım dairesinde bir 
takrir takdim ediyor, müzakerenin hitamında 
okunarak kabulünü istirham ediyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Bahadır Dülger. 
BAHADIK DÜLGEK (Erzurum). — Efen

dim, sözlerime Hâmid Şevket beyefendi üs
tadımızın meselenin izahına mütaallik ola
rak serdetmiş olduğu mütalâaları kendimce 
cerhetmeye çalışarak başlamak istiyorum. Bu, 
Hariciyede tasfiye yapılmak için çıkarılmış olan 
kanunun bir maddesi, bu yapılan tasfiyeler do-
layısiyle idari kaza merciine müracaat edile-
miyeceğini tesbit etmiştir. Yani bu tasfiye ka
nunu ile çıkarılanlar idari kazadan . hüküm 
istiyemiyeceklerdir ve bu yoldaki hükmü boz-
duramıyacaklardır. | 
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Şimdi ' Hâmid Şevket bey diyorlar k i : 

«Mademki kanun kaza mercii yolunu kapa
mıştır, o halde kanun B. M. M. yolunu da 
kapatmıştır; binaenaleyh mutlaktır hüküm; Di-
İekçe Komisyonunun böyle bir meseleyi L tedkik 
etmemesi icap eder.» 

Benim kanaat ve görüşümce bu, yerinde ol-
mıyan bir iddiadır. Çünkü esas itibariyle kabul 
edilen prensip şudur ki, hiçbir kanun Anaya
sanın bir hükmünü değiştiremez. Anayasanın 
82 nci maddesi sarih olarak kanunların yan
lış tatbikatı hakkında şikâyet etme hak ve sa
lâhiyetini vatandaşlara tanımıştır. Şimdi Hâ
mid Şevket beyin iddiasını kabul edecek olur-
sak, bu 82 nci maddenin yanma istisnai hüküm 
koymuş gibi bir duruma geçeceğiz. Yani diye
ceğiz ki, «Biz öyle bir kanun yapıyoruz ki, bu 
kanun, tatbikatı hakkında B. M. M. sine şikâyet 
etmek hakkını kaldırıyor.» böyle bir şey mevzu-
ubahs olamaz. 

Sonra B. M. M. sine karşı mesul olan bir . 
Bakanın idari merciin bilhassa son kararını tet
kik etmekle mükelleftir. İçtüzüğün, Dilekçe. ... 
Komisyonunun vazife ve salâhiyetini tâyin eden 
53 ncü maddesi bilhassa merciin son kararına 
yapılacak itirazlara mütedairdir. 

Şimdi bu tasfiye meselesinde Bakanlığın 
vermiş olduğu karar, işte hakkında Şûrayı Dev
lete müracaat edilemiyecek, veyahut da başka 
bir mahkemeye baş vurulamıyacak olan idarenin 
son kararı mahiyetindedir. Binaenaleyh Dilekçe 
Komisyonu bu meseleyi tetkik etmeye karar 
verdiği zaman, hiç de kendi fonksiyonunu ve . 
Anayasanın ruhunu zedelememiştir. Yani ken
disine bünyesinde bulunmıyan birtakım; salâhi* r 
yetleri atfetmiş ve Devletin hukuki nizamını .;. 
bozmuş değildir. Hâmid Şevket Beyefendinin . 
itirazları karşısındaki düşüncelerim bundan : 
ibarettir; 

Yalnız elimizde bulunan raporun bir nokta
sına evvelâ usulen itiraz etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, malûmunuz Büyük Millet Mec
lisi Dilekçe Komisyonunun vermiş olduğu ka
rarlar emsal teşkil etmiyen, teşmili mümkün ol-
mıyan ve şahıslara ait olan kararlardır. Yani, 
buradan çıkmış olan bir kararı, aynı vaziyeti 
hukukiyede bulunan ve kendisi hakkında Bü
yük Millet Meclisinden müşabih bir karar al
mamış olan bir adam, bir mesnedi hukuki ola
rak ele alıp Devletin her hangi bir dairesin 3 
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ibraz edeme*! ve onu diğer kararlarda olduğu 
gibi emsal teşkil edecek bir hukuki vesika ola
rak kullanamaz. («Meclisten böyle bir karar 
alınmadı» sesleri) , 

İstical buyurmazsanız hepsini cevaplandıra
cağım. 

Şimdi burada da vaziyet böyledir. Dilekçe 
Komisyonunun itirazına uğrıyan 329 numaralı 
karar, dört kişi hakkında verilmiş bir karardır; 
fakat dördüne şâmil bir karar değildir, dördü 
için ayrı ayrı verilmiş bir karar mahiyetindedir. 
Yani hepsi için ayrı ayrı şahsidir. Yapılan iti
raz, 329 numaralı karara vâki olmuştur. Fakat" 
itiraz"sahibi olan Giresun Milletvekili Arif Hik
met Pamukoğlu Dilekçe Komisyonunda konuş
tuğu'zaman bü itirazının yalnız Nuri Han'a ait 
karara olduğunu belirtmiştir. Yani dört şahıs 
içiii iç içe olan dört karardan bir tanesini iti
raza şayan bulmuştur. Böyle olduğu halde Di
lekçe Komisyonu sanki bu itiraz, haklarında 
karar verilmiş olan diğer üç şalına da sâriymiş 
gibi bütün hâdiseyi toplu olarak ele almış ve 
diğer' üçü hakkında da evvelce verilmiş ve bu 
vaziyete göre kcsbi katiyet etmiş olması lâzıra-
gclen kararlar hakkında tetkikatta bulunmuş
tur. Bendeniz usul bakımından meselenin bu ta
rafına itiraz ediyorum. Dilekçe Komisyonu, hak
larında itiraz vâki olmamış ve dolayısiyle ka
tiyet kcsbetmiş, Büyük Millet Meclisi kararı 
mahiyetini iktisap etmiş olan diğer üç şahıs 
hakkindâki kararları, (itiraz sahibi hangisine 
itiraz ettiğini dö sarih olarak beyan ettiği halde) 
mütalâa etmektedir ki, bunların yeniden karar 
bağlanmasına hükükan imkân yoktur. 

Bu usul bakimmdan yapmış olduğum itiraz
dan başka bence aksak ikinci başka bir nokta 
daha vardır. Ö da şudur: Bu raporu mütalâa 
ettiğimiz zaman gördük ki; Dilekçe Komisyo
nunda bulunan arkadaşlarımız tıpkı bir mahke
me gibi hareket etmişlerdir. Alâkalıları dinle
mek, duruşma yapmak, delillerin tevsikini is
temek ve mahkeme dosyasında, olduğu gibi esas 
itibariyle Bakanlıklar dosyasında bulunması 
lâzimgeleri bir takım vesikaların dosya içinde 
bulunmasını talep'etmek... Gribi bir mahkeme 
usûlüne başvurmak istemişlerdir. 

Dikkate şayan olan. raporun bir noktasını 
okumak istiyorum; Diyor ki: «Her ne kadar 
selef komisyon .bir işlem yapılmasına mahal ol-
madiğınâ' mütedair olan kararı mahrem sicil 
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verakaları münderecatına ve o tarihte dinlediği 
Bakanlık mümessilinin izahatına istinat ettir
miş ise de sözü geçen mahrem siciller hülâsala-
riyle mümessilin beyanatını ihtiva eden vesaik 
ve e vaki dosya içinde bulunmadığından yeniden ,,?Ü 
bir mümessilin toplantıya çağırılmasına ve bu
nun getireceği mahrem sicillerinde tetkikma , 
karar verilmiş ve bu karar dairesinde Dışişleri 
Bakanığına tebligat'yapılmıştır.» Sanki burada; 
Dilekçe Komisyonu tahkikat yahut ilk tahkikat 
yapmakla mükellef bir savcı veyahut sorgu 
yargıcı imiş gibi deliller toplıyacak, vesikalar 
yığacak, bunları takdir: edecek, birtakım zabıt
lar tutacaktır. Arkadaşlar biz mahkeme değiliz. 
Dilekçe Komisyonunun yapmakta olduğu vazife, 
ancak böyle bir karar vermiş olan Bakanın 
siyasî bakımdan murakabesinden ibarettir. Bu
nu yapacak olan siyasi bakımdan murakabeyi 
temin edecek organdır. Biz hak dağıtmıyoruz, 
ihkakı hak müessesesi, değiliz; biz mesul Ba
kanın kanunlar dairesinde hareket edip etmedi
ğini ariyan, Büyük İMillet Meclisinin bir or
ganıyız. 

Şu mütalâa gösteriyor ki, Dilekçe Komisyo-
I nu, vazife ve salâhiyetlerini İçtüzüğün- tâyin et

tiği çerçeveden taşırmış ve yolunu şaşırmıştır. 
ikincisi, ben şu neticeyi görüyorum, hakkın

da kararı bozduğu zat içini : Sicilinde her han
gi bir menfi kayıt ve mütalâanın mevcut olma
dığını ve Bakanlığın mümessilinin de lehinde 
beyanatta bulunduğunu söylüyor ve bunun üze
rine de kararı bozuyor. 

Arkadaşlar, evvelki kararı vermiş olan Di
lekçe Komisyonunun Başkanı bendenizdim. Biz 
bu hâdiseyi inceden inceye mütalâa ettik, Dış
işleri Bakanlığının Zatişleri Müdürlüğünden 
ve alakalı zatlardan mahrem olan sicilleri ve bü
tün sicil dosyalarım buraya celbettik, nöktai 
nazarlarını sorduk ve bütün vesikaları gördük 
ve ondan sonradır ki, kararımızı verdik. 

Şiaulr yeni Dilekçe Komisyonunun ileri sür
müş .olduğu.nöktai nazar bizi, eski Dilekçe Ko
misyonunu şöyle bir duruma düşürüyor; ya biz 
şahsi düşüncelerle hareket etmişiz, yani vesi
kaları görmeden, Bakanlık mümessilinin kana
atini, dinlemeden, keyfi, gönlümüzce, arzumuz-
ca, hiçbir mesnedi hukukisi olmıyan bir karar 
vermişiz; ve yahut, işin daha fenası - böyle bir 
ihtimali aklıma getirmem - Dışişleri Bakanlığı-

I mn'; bize gönderdiği mümessil birinei komıs-
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yonda mevzuubahis olan eşhas hakkında baş
ka türlü mütalâa beyan etmiş, başka, türlü 
vesikalar göstermiş, ikinci defa davet:. edildiği 
zaman-'komisyon karşısında başka türlü müta
lâa dermeyah etmiş ve bize göstermiş olduğu ve
sikalardan başkalarını göstermiş; yani kötüle
rini saklamış iyilerini göstermiştir. Böyle bir 
şey akla bile gelmez. Hükümet namına mümes

sil olarak; Büyük Meclis huzuruna gelmiş olan 
bir memurun dosyada mevcut bulunduğunu- bil
diğimiz vesikaları. gizlemesi asla akla gelmez. 
O halde Dilekçe Komisyonu burada yine vazi--
fesini anlamamaktan ve kendisi Tüzükçe, Ana-' 
yasaca tâyiıi edilen hudutları aşmaktan ileri 
geleii bir .anlayışla bir hâkim gibi: takdir hak
kım kullanmak istemiştir ki, buna hakkı yok
tur. 

O halde meseleyi telhis ediyorum : Benim 
noktai nazarımca Dilekçe Komisyonu bu mese
leye bakabilir. îkincisij Dilekçe Komisyonu
na vâki olan itiraz yalnız Nuri Han hakkın
dadır. Öbürleri hakkındaki kararlar, kesbi ka
tiyet etmiş olan karalardır ki, bunlara Bü
yük Millet Meclisi bakamaz. Yani itiraz rapo
ru buraya gelemez; Üçüncüsü; geçen, komis
yonun vermiş olduğu kararın mesnetleri var
dır» Bu mesnetler bize Dışişleri Bakanlığının 
salahiyetli mümessili tarafından ibraz edilmiş
tir. 

Komisyona, soruyorum, yeni komisyon bi
ze hukuki mesnetlerini kabul ettiğimiz vesika
ları göstermiş mi, göstermemiş mi? Göstermişse 
onlar hâkim gibi takdir hakkını kullanmışlar; 
eğer göstermemişlerse, Dışişleri Bakanlığının sa
lahiyetli mümessili Büyük Millet Meclisinin Di
lekçe Komisyonuna karşı icap eden dürüstlükle 
hareket etmemiş demektir. Bu üç meselenin hal
ledilmesi mümkün olmadığı takdirde bu rapo
run müzakeresi mümkün olamaz, önce Hâmid 
Şevket beyin söylediği gibi, usul bakımından 
bakabilir mi, bakamaz mı meselesi. 

ikincisi : itiraz yalnız Nuri Han hakkında
dır; diğerleri görüşülemez. 

Üçüncüsü : Komisyona ibraz edilen vesikalar 
doğru olarak mı ibraz edilmiştir? Doğru olarak 
ibraz edildiyse demek ki, takdir hakkını kullan
mış bunu komisyon kullanamaz. Bu vesikalar 
doğru olarak ibraz edilmediyse o zaman Dışişle
rinin bu hususta çalışan memuruna bir mesuli
yet terettüp eder; Bu takdirde Dışişleri Baka-
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nından icabının yapılmasını istemek suretiyle ö 
meseleyi halledebiliriz. 

; BAŞKAN —• Dışişleri Bakam; 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) — Efendim, bu meselenin ne esası 
hakkında, ne de mahiyeti hakkında maruzatta^ 

,. bulunacak değilim; söyliyeceğim şundan ibarettir: 
Dışişleri verdiğim talimat' mucibince,- komis

yonun arzusuna binaen, mevzuübahis olan kim
seler hakkında elinde gizli ve açık ne kadar ve
sikavarsa hepsini getirip tevdi etmiştir. Birinci 
komisyon bu vesikalardan kendisine göre bir ne* 
tice çıkarmıştır, o kendisinin bileceği bir iştir. 
İkinci komisyon da yine aynen verilen bu vesi
kalardan başka türlü bir netice' çıkarmıştır; bu 
da kendi aralarında halle'dileöek bir hıeseledii'. 
Hariciye her iki komisyona da elinde' mevcut ne 
gibi vesikalar varsa bunları bir dosya; halinde 
aynen tevdi etmiştir. Binaenaleyh çıkarılan, neti
celer komisyonların kendi takdirlerine ait bir 
keyfiyettir. Hariciyeyi alâkadar eden mesele; 
iptidâen tahkik ettiği' ve aldığır malûmat haklün-
la gizli ve açık bütün vesikaları bir dosya ha

linde birinci komisyona nasıl aynen ibraz etmişse, 
ikinci komisyona da aynen ibraz'etmiştir, hiç bir 
şey değiştirilmemiştir. 

Bâruzatım bülidan ibarettir. : 

rARÎF HİKMET PAMÜKOÖLU (Giresun) — 
Müsaade eder misiniz, bir sıial soracağım: 

Dışişleri Bakanı slfatiyle komisyonun tanzim 
ettiği rapora itirazınız var mit 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Bu meselede o kanunu tatbik eden 
Dışişleri Bakanı ben değilim. Onun için, hattâ 
memurlarıma da buraya geldikleri zaman tama
men bitaraf olarak komisyonun takdirine elle
rindeki bütün vesikaları arzetmelerini. tenbih et
tim. Karar komisyona aittir. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Zatı-
âliniz eliyorsunuz ki, bitaraf kalsınlar ve komis
yon takdir etsin. 

Halbuki sizin buraya gelen zatişleri müdü
rünüz sicil varakaları okunmadan önce Bakan
lığın dilekçiye ait emekliye sevk kararında musir' 
bulunduğunu ifade etti. Şii hale nazaran zatıâli-
nizin söyledikleriyle bir tezat var. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Ortada bir tezyit - yoktur» Evvelce 

i. verilmiş olsa da- vekâlet'-öyle;bir karatf i t t ihate t 
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mistir. Binaenaleyh kendiliğinden o karar üze
rinde her hangi bir talepte bulunuyor değiliz. 
Yalnız, haklıdır haksızdır, şudur budur, iş şimdi 
buraya, ^eclise.intikal etmiş, buranın komisyonu 
tetkik ediyor.; Onun için bizim vazifemiz vesika
ları olduğu gibi vermektir. Burada •;; komisyon 
ona göre karar verir.: 

Bunun tatbikatına gelince; eski bir kanun
dur. Eğer bendeniz çıkartmış olsaydım, benim za
manımda, mesuliyeti bana ait olsaydı ve ben tat
bik etmiş olsaydım verdiğim kararlar hakkında 
bir kanaatim olacaktı ve hepsi kendi kanaatim 
olacaktı; encümenin 'huzurunda §u şudur, bu bu
dur diye kanaatlerimi müdafaa edecektim. Fakat 
böyle bir.jey olmadığı için yalnız eldeki bütün 
vesikaları komisyonun arzusuna göre kendilerine 
tevdi etmelerini memurlarıma tenbih ettim. Tak
dir. hakkı doğrudan doğruya komisyona aittir. 
Vaziyet bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Arif Hikmet Pamukoğlu. 
ARÎF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 

— Muhterem arkadaşlar, bendeniz hem harici
yede naçizane oldukça uzun bir zaman hizmet 
etmiş bir arkadaşınız, hem de Hariciyenin bel
kemiğini teşkil eden bir kaç dersi okutmuş hoca 
sıfatiyle 1950 yılında ilk defa olarak açık otu
rumda, Hariciyeyi alâkadar eden, Hariciyenin 
aksak işlerine, iç bünyesine, küizinine ait olan 
hususlara parmak koymuştum. Sayın Dışişleri 
Bakanımız kürsiye geldiler, not aldılar, lâzım-
gelen emirleri o zaman ilgililere vermişler. Bu 
işi bir an evvel halletmek gayesiyle de yakında 
yani, Nisan veya Mayıs ayları içinde bu kanunu 
Meclise sevkedeceklerini de vait buyurdular. Bil
miyorum, neden bu kanun şimdiye kadar gel
medi. 

Bendeniz bu meselenin evvelâ hukuk, bilhas
sa umumi hukuk esaslarına,sonra da.dış işlerini 
ilgilendiren kanuni mevzuata, yüzde doksan 
dokuz değil, yüzde yüz nispetinde mübayin ol
duğunu bilerek derhal bir kanun teklif ettim. 
Acı olarak arzedeyim ki; bu kanun teklifi bugün 
halâ komisyonlarda sürüklenmektedir, bir sene
yi mütecaviz bir zamandır Meclise intikal etme
miştir. Bu kanunun şümulüne giren ve bu ka
nun teklifinin bilhassa Dışişleri Komisyonunda 
müzakeresi esasında tekrar memuriyete alına
caklar şiddetle tenkid edildiler. Komisyonda 
dün, aleyhine tenkid. yürütülen arkadaşımız ge
çenlerde yüksek* heyetinizin karan ile [yine 
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5250 sayılı Kanunun aynı maddesine istinaden 
17 arkadaş arasında mevki almış iken] memuri
yetine iade edilmiştir. Bendenizin bu itirazım 
bir prensip itirazıdır. Kanun teklif, etmekle 
bu prensibin gerçekleşmesini düşündüm. Bu şiıttrt 
diye kadar tahakkuk edemeyince ara yere Dilek
çe Komisyonuna müracaatlar yapıldı. Orada 
noktai nazarımı müdafaa ettim. Bâzıları hakkın
da ittifakı âra ile, bâzıları hakkında ise- ekseri
yetle karar verildi. Arzedeyim: : 

C. H. Partisi iktidarı her nedense bu drago-
nik kanunu getirmiş. Bu kanun hukuki esaslara 
aykırı olduğu gibi, hiç şüphe yok ki, demokra
siye de, İnsan Hakları Beyannamesinin ruhuna 
da aykırıdır. Niçin yapmışlar? Ben kendilerine 
işin içinde bulunmuş bir arkadaşınız sıfatiyle 
hak veriyorum. Ama benim bir arzum vardı: 
Bu iş, yalnız 17 kimsesiz arkadaşa tatbik edil
mesin; bir Büyük Elçinin, Nurettin AJnncı hak
kında ittihaz buyurduğunuz karar arifesinde 
bizzat ifade ettiği veçhile 150 kişiye tatbik edil
sin. O zaman elbette bu hareketi canü gönülden 
alkışlardım. Ama iş böyle olmadı. Eski Dışişleri 
Bakanı ile konuştum, bir hüsnü tesadüf, bir va
purda karşılaştık. Ona vaziyetin iç yüzünü dök
tüm o da biraz üzüldü. Nurettin Akıncı arka
daşımız aynı kanunla memuriyetine iade edildi
ği zaman bir gün vait almış o zaman bir yakını 
yarmış, bu yakını mühim bir yerde imiş, o ta
rihte aradaki karabet malûm değilmiş, karabet 
malûm olunca düzeltileceği vait olunmuş. Aynı 
vait Sayın Dışişleri Bakanımıza kadar intikal 
etmiş. O da, bu işi gerçekleştirmeyi her halde ar
zu etmiş ki kendisiyle görüştüm ve şöyle bir an
laşma yaptık: Bu anlaşma neticesinde bu keyfi
yet Mecliste daha geniş olarak görüşüldü. 17 
kişiden bir tanesi sektei kalbden ölmüş, 16 sı 
kalmış.. 16 smdan bir tanesi tekrar Bakanlığa 
girdi, yani memuriyete iade edildi, geriye 15 
tanesi kaldı. Şimdi bunlardan iki tanesini me
muriyete iade etmek istiyoruz. Madem ki iade 
etmek istiyoruz diğer kalanlarını da iade edelim. 
îşte benim üzerinde durduğum nokta budur. Bu 
kanun ve muamele İnsan Hakları Beyanname-
siyle yüzde yüz tezat halindedir. Hukuki esasa-
ta da aykırıdır; çünki Dışişleri Bakanlığının 
kuruluşuna ait kanunun ana prensiplerini ihlâl 
etmektedir. Kanun vâzıı bu kanunun ana pren
siplerinin ihlâlini düşünmüş olsaydı, ağzını ki-
litliyecek kimse yoktu; şu madde mülgadır dj-
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yebilirdi, dememiştir. Şimdi hariciye teşkilâtı- I 
m yukardan süzelim. Tasfiye edilen bu arkadaş
ların hepsi siyasi memurdur. Siyasi memurların 
tasfiye edilmesi şöyle dursun, ilk önce sicil mev
zuatına tevfikan tecrübe edilir. Makam gizli teb
ligat yapar, ondan sonra vazifesinde ehil değilse 
idari kısma ayrılır. idari kısma ayrılınca hari
ce- gönderilmez, icabına bakılır, tasfiye edilir, 
tekaüt edilir. Bu arkadaşlarımızın müktesep 
hakları mevcuttur, ihlâl dahi edilemez. Harici
ye Teşkilât Kanununu gözden geçirirsek görü
rüz ki bu kanunun 19 ncu maddesi, hariciye 
memurinine ait bilcümle muamelâtta yetkili 
organ, inzibat Komisyonudur, der. O halde, ma
dem ki bu madde ilga edilmemiştir, kararın 'ora
dan çıkması lâzımgelirdi. Sayın Dışişleri Baka
nı bu kürsüde 1951 yılı Bütçesini müdafaa eder
ken : «Bilmiyorum, Dışişleri Bakanlığının inzibat 
Komisyonu gayri kanuni olarak 12 senedir ne
den toplanmamıştır» dediler. Bu söz gösteriyor-
ki Dışişleri Bakanlığında 12 senedir keyfî emir
ler verilmiş ve keyfî muameleler yapılmıştır. 

19 ncu maddeyi bu suretle kısaca ıttılaınıza 
ârzettikten sonra bütün memurine şamil olmak 
üzere Memurin Kanununun 16 ncı maddesine 
geliyorum. Bu madde sicile geçmiyen, yetkili 
organ tarafından verilmiyen bir kararın kıymet 
ifade etmiyeceğini tasrih ediyor. 

Görüyoruz ki, hukuk bakımından : Memu
rin Kanununu alıyorum. Teşkilât Kanununu 
alıyorum, hukuk umumi esasatmı alıyorum, in
san Hakları Beyannamesi münderecatını alıyo
rum, bütün bunlar tasfiye karariyle kabili telif 
döğildir. 

Kanunun müzakeresi esnasında şu kürsüden 
o zamanın Dışişleri Bakanı bu kanun Anayasa 
Hukukuna ve kanununa mugayirdir diyenlere 
cevaben «tasfiye edilenlere mahkemeye müra
caat hakkını tanırsanız onlar mahkemeden al
dıkları ilâm ile karşımıza çıkacaklar, ya o za
man ne' yaparım» mülâhazası burada açıkça ifa
de edilmiştir. Bu ifadeye mesnedi nedir?. Bu
rada bir püf noktası vardır ki; maalesef buna 
dokünulmamaktadır. Bu da bakanların mesu
liyetine ait olarak Anayasanın. sarahaten em
rettiği bir kanunun maalesef şimdiye kadar 
vaz ve tedvin edilmemiş olmasıdır. Vaz 'edilsey
di bir bakan bu kürsüden bu sözü söylüyemez-
di. Söylediği anda gayet tabiîdir ki mesul idi. 
Hangi bakımdan?. Üç bakımdan mesul : Siyasi, | 
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hukuki, cezai. Ama mademki mesuliyet yok, ba
kan istediğini söyler, istediğini yapar. Ama di
ğer taraftan «Meclis var, efendim mahkemeye 
gidemezsiniz, Şûrayı Devlete' gidemezsiniz. 

• Anayasada murakabe hakkı'' var ama karışa
mazsınız» denilir. Arkadaşlar, bu nasü zihni
yet?. Bırakınız demokrasiyi... Bu zihniyet karşı
sında insan tir tir titrer. Bunun açık mânası şu 
Anayasaya aykırı bir kanunla, Meclis Anayasa
yı istediği zaman ihlâl edebilir. Ama bunu kür
süden söyliyebilecek bir babayiğit henüz şim
diye kadar çıkmadı. 

Bu itibarla meseleyi hangi bakımdan ele 
alırsanız alınız, sicile bakın, hariciyeye müta-
allik umumi, hususi mevzuatı, nizamnameleri 
ele alm, hiç birisinde bu tasfiye lehinde tek hü
küm yoktur. Şu itibarla Anyasanm 82 nci mad
desinin sarih hükmü karşismda hiç şüphe yok
tur ki, murakabe mevzuubahistir. Eğer bir ba
kan dilediği, istediği şekilde'hareket eder, iste
diğini yapacak olursa ve biz de bunu bu şekilde 
kabul edecek olursak, ne lüzum var Anayasaya? 
Bakanlar Kurulu millî hâkimiyete istediği şekil
de tasarruf eder diyelim, işin içinden çıkalım! Si
yasi bakımdan, hukuki bakımdan . fiilî bakımdan, 
hulâsa hangi bakımdan ele alırsak alalım bu du
rumu hukukan müdafaa imkânsızdır. Hattâ 
memleket karşısında, millî bakımdan olduğu ka
dar, üyesi bulunmaktan şeref duyduğumuz Bir
leşmiş Milletler muvacehesinde de. imkânsızdır. 
Çünkü insan Hakları MukavelenamesSnm ruhu
na dahi aykırıdır. O halde, görüyoruz ki, ' her 
bakımdan elle tutulamıyacak.bir durum karşısın
dayız. v 

Binaenaleyh, komisyon raporunu hiç şüphe 
yok ki, tasvip etmek icabeder. .Nâçiz kanaatim 
budur, 

Arkadaşlarımı büyük bir dikkatle dinledim, 
maalesef fikirlerine iştira^ edemiyeceğim. Bir 
arkadaşımız buyurdu ki, «Tasfiye edileceklerle 39 
ncu maddenin B fıkrasiyle tekaüde sevkediecek 
ler arasında ne fark vardır. 39 ncu maddenin 
B fıkrası aşağı yukarı aynı durumu andırmak
tadır » ve böylece mukayeseli bir durum serdetti. 

Arkadaşlar, 39 ncu maddenin B fıkrası tak
dir hakkını katî olarak bahşediyor denilse bile 
bunun üzerinde durulabilir. Bunu kabul etme
meye imkân yoktur. Bunun münakaşasında de
ğilim; işin hukuki, aynı zamanda siyasi mahiyeti 
vardır, Yeri gelince onu da müdafaa edeceğiz. 
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39 yneü ̂ maddenin (B•).• fıkrasını şeklen yani'eşkâl 
ve nıera;sifrı: batanından mütalâa edecek olursak 

sbal gibi JDevlet Şûramı yetkilidir. Hâlbukitasfiye 
işinde buna da imkân verilmemiş. Mehakimiâdi-
yeye, melıakimi idariy^ye mürâeaat hâkkrselbedil-
miştir. Binaenaleyh, fark çok büyüktür. Nite-
:Mm usul ve şekil bakımından Nuri-Gonkerpek-
âlâ ̂ mahkemeye müracaat etti, aldığı ilâmla. iki 

; sene •oİuyorvmemuriyetine iade edildi;:Görülüyor-
'ki, aradaki fark büyüktür. 

Bahadır Dülger arkadaşımız bir noldsaya te
mas buyurdular, dediler ki, «Bu mesele bilhassa • 
siyasi bakımdan, göz önünde tutulur. »Hayır 
arkadaşlar. ; Bu mesele sadece hukuki bakımdan 
ıhütâlâa 'edilebilir; siyasi bakımdan göz önünde 
tutulamaz. Çünkü siyasi bâkırnd a n mesul öl an 
Dışişleri Bakanı-değil, Kabinedir. Bu mesele bu
günkü haille sâdece Dışişleri'Bakanlığını ilgilen
dirir. Bu itibarla bit noktayı bilhassa belirtmek 
isterim. v. 

Yine ;Bâhadır Dülger arkadaşımız ^buyurdu-
:1ar ki,:Pamukoğlu"Nuri Han, için itiraz etmiştir. 
Binaenaleyh diğer arkadaşlara itiraz etmediği için 
onl ar bu lıâklcı zayi '• etmişlerdir.» 

Arkadaşlar; •.'. bir gün Giresun 'a gidiyordum. 
Nuri Han geldi, vaziyeti anlattı, pekâlâ dosyanızı 
tetkik edeyim dedim. Arabaya binerek Meclis 
• önünden geçerken, itiraz müddeti sona ermek üze-
reymiş, iki üç saat vaı*mış, indim kararın tarih 
ve numarasını Genel Sekreterden aldım, itiraza 
mütaâllik formülün altına imza. attım; derhal yol a 
çıktım. "O zaman bu kararın dört kişiye mütaâllik 
olduğundan bihaberdim. Çünldi mademki dört 
müracaat vâki olmuştur, her müracaat .için bir 
dosya açılması icabederdi. Ozaman Bahadır Bey 
komisyon başkanıydı'. Bunu yapmamışsa, bunda 
benim, zarre kadar sun 'u taksirim yoktur. Demin 
de arzettim; bu arkadaşların prensip, icabı ola
rak ihkakı:hak etmelerine taraftar, olduğuma göre 
burada da deyiden arzediyorum • Heyetinizin ve
receği karara memnuniyetle boyun eğerim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir 
VASFİ MENTE.Ş (İzmir) ^-Muhterem ar

kadaşlarım ; yâlnız Hariciye memuıiann^' hasre
dilmiş olan bir Tasfiye Kanununun tatbikatın-
â an l\ erî gel en h azin neticeler tevali edip gitmek
tedir. • 

Yanlış hesap 'Bağdat ?tan döner derler. Maat-
; teessüf bu neticelerin devanı ettiğine şahit ola-
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cağız* Bendeniz anlıyamadım; bizden evvelki 
Meclis Hariciye memurları hakkında, sırf on
lara münhasır olmak üzere, bir Tasfiye Kanunu 
yaptı. Elbette Hariciye memurlarımızın, memle
ketimizi temsil etmeleri bakımından 'hareket 
tarzları ile ecanip üzerinde mümtâziyetleriyle 
hüsnü tesir yapmalarını arzu ederiz^ hepimiz bu 
hususta çok titiz davranırız. Fakat Hariciye 
Vekâletini bu tarzda lekelemek esasen yanlış bir 
harekettir. Eğer haklarında tasfiyeye lüzum gö
rülmüş memurlar var idyse memleketimizde el
bette başka resmî dairelerde de bu' kabîl me•• 
murlar bulunabilirdi/Dışişleri Bakanlığının bâzı 
memurlarını mülevves bir manzara halinde gös
termeye kalkmak yanlıştır. 

İkinci nokta, muhterem. Arif Hikmet Pamuk-
oğlu arkadaşımı zııı belirttiği gibi, bu kanun an -
tidemokratik bir.mahiyeti haizdir. Tasfiyeye 
uğrıyan memurlar Danıştaym kapısını çalmak 
hakkından mahrum ediliyorlardı. Bugün şalıidi 
olduğumuz netice de aynı vaziyetten, ileri gel
miştir. ' , '• '_. -

Usul bakımından birçok sözler söylenebilir. 
G erek muhterem ;Hâmid Şevket İnce, gerekse 

muhterem 'Bahadır' Dülger arkâdaşlarımızm mü
talâaları arasında bendenizin de iştirak edebile
ceğim noktalar belki vardır. Fakat büişler 
üzerine!e görüşülürken «Dilekçe :Konıisyonunun 
bu meseleyi;şu tarzda tetkika hakkı var mıydı» 
noktasına cevap vermek vazifesi Dilekçe Ko
misyonunun Başkanına ve Sözcüsüne.düşer.'Ben 
deniz burada bu meselelerden bahsedecek deği
lim. 

Yalnız usul meselesini hariç bırakarak biraz 
da- hakiki vaziyetlere, gerçeğe el koymalıyız. Bu 
zavallı memurların vaziyeti bugün nedir1? Niçin 
onlar böyle bir vaziyete düşürülmüşlerdir. İç
lerinde ıstırabından ölüme sürüklenmiş olan 

: bulunduğu gibi /bugün/de ıstırabından, âeısm-
=dan-asabi;bozulmuş olanlar vardır. 

'Vaktiyle Hariciye Vekâleti tarafından tatbik 
edilmiş olan bu -Tasfiye Kanununun neticeleri 
üzerinde Dilekçe Komisyonunda inceden inceye 
durularak titizlik gösterildi. Bu hassasiyetten 
dolayı onları, Dilekçe Komisyonununun mesaisi
ne iştirak eden arkadaşların cümlesini . takdir 
ve tebrik etmek lâzımgelir. 

Evet, 15 _ 16 ,kişi daha vardır, hepsi hakkın
da yapılması düşünülmesi icabeden şeyler var
dır. Fakat = bugün Dilekçe Komisyonunun kara-
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rında iki -memur hakkında müspet yani lehte 
karar verilmiştir. . • 

Baporun size birkaç noktasını okuyacağım. 
Deniliyor ki: «Müstedilerden Mehmet Nuri 
Han'ın sicil varakaları tamamen lcİıindedir. Huzu-
ra alınması "ile-de, komisyonu terkip ve teşkil 
eden zevat üzerinde, hal ve tavırları ve mazbut 
konuşması ile gayet iyi bir tesir bırakmıştır. Sa
vunmasının samimî ve bir hakikatin ifadesi ol
duğuna kaaat getirilmiştir.» 

«Binaenaleyh bu zatın, kanunun aradığı va
sıf, meziyet ve hasletleri haiz olduğunda ve 
hakkındaki emekliye sevk kararının mâdelet ve 
ııasafete uygun bulunmadığında ittifak hâsıl 
olmuştur.» . . . > • . . ' 

Arkadaşlar; elbet gönül ister ki; bütün me
murlarımız kendilerine kusur isnat edilemiye-
eek mükemmel insanlar olsunlar. Fakat bu, bir 
idealdir. Elbette bu kadar talepkar olamayız. 
Bu memurların da vaktiyle gençlikleri zamanın
da belki âmirleri tarafından bâzı halleri kusur
lu görülmüş olabilir. Fakat 18 sene hizmetten 
sonra, hizmeti devam ederken, iyi siciller alır
ken, terfi ve taltif edilirken artık o memuru Tas
fiye Kanunu yaptık diye kapı dışarı etmek mi 
lâzımgclirdi? Yapılan şey budur. 

Nuri Han hakkında gayet iyi şehadet edilmiş
tir. Zatişleri Müdürü dinlenmiştir. Sicil varaka
ları açılmış, okunmuştur. Dilekçe Komisyonunda 
alâka ile bu müzakereleri takip ettik. Neticede 
kendisi hak kazandı. 

Size bir hakikati arzedeyim, bâzan değerli me
murların hakları heder oluyor. Vicdanınız üze
rinde hiç bir tazyik kalmaması için bunu söyle
meyi ben de vicdani;bir vazife telâkki ediyorum: 
Bu Nuri Han Dışişleri Bakanlığında yıllarca ça
lıştı. Onu şubesinde mütehassıs bir memur te
lâkki ediyorlardı. Bâzı pürüzlü işler onun masa
sına bırakılırdı, o hallederdi. Kanunlara, nizam
lara talimatlara vâkıftı. Âmirlerinin takdirini 
kazanırdı. Sicilinde yalnız bir âmirinin şikâye
tinden bahsediliyor. Muvaffakiyetli bir memur 
olduğu muhakkak. 

Sonra kendisi hakkında müspet karar veril
miş olan İsmail Uşaklı'ya gelince, bu zatın da es
ki zamanlara ait yani gençliğinde bâzı kusurları 
olmuştur. Fakat yıllarca çalışmış ve muvaffak 
olmuştur. Son siciller lelıindedir. Âmirlerinden 
takdirnameler almış ve son defa Dışişleri Bakan-
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j lığına gelince, terfi de ettirilmiştir. Fakat ier-

fiden iki sene sonra tasfiyeye uğramış bulunu
yor. 17 - 18 senelik bir memur, Fransızcayı ve 
lngilizçeyi mükemmel bilir; kanunlara vâkıf, 
Dışişleri Bakanlığının işlerinden anlar, hizmet
lerinden1 daha ııznn müddet istifade edilebilir. 
Nitekim tasfiye edildikten sonra da İktisadi İş 
Birliği Teşkilâtında baş raportör olarak daha 
yüksek bir vazifede istihdam edilmekte bulunu
yor. Bugün elan memurdur ve eski vaziyetine na
zaran daha fazla maaş almaktadır. Fakat kendisi, 
Dışişleri Bakanlığına avdeti bir şeref telâkki et
mektedir. 

Kczalik zavallı Nuri Han da aynı şeyi söylü
yor, ben hak kazanayım, memuriyet istemiyorum 
diyor. Arkadaşlar, bu memurlarımızın haklarını 
yerine getirelim. İkisi hakkında komisyon kararı 
müspettir, bu raporu tasvip buyurmanızı rica 
edeceğim (Alkışlar) . ' • " • • ' 

BABŞKAN —• Eefet Aksoy. 
. EEFET AKSOY. (Ordu) — Muhterem arka
daşlar, Hericiye memurlarının, tasfiyesi hakkın
daki kanuna müsteniden . müzakere ve münaka
şa edilen mevzu üzerinde,bendeniz objektif ola
rak hukuki kanaatimi arzedeceğim. 

Dilekçe Komisyonunun. verdimi ranora itiraz 
eden arkadaşların dermeyan ettikleri hüküm, 

muterizlerin bÖvlebir müracaat hakkı olmadığı hu-
susundadır. Halbuki 5250 savılı Tasfive Kanunu

nun geçici maddesi .ancak tasfiyeye u^rıvan memur
lar için idari ve adlî kaza mercilerine müracaat 

I hakkını kaldırmıştır. Bu mevzuda mütalâasını be-
1 yan eden Hâmid Şevket İnce arkadaşımız iki ay 

evvel Emekli Sandığı Kanununun 39 nou mad
denin B fıkrasına ait tefsir kararını bahis mev
zuu ederk, «bövlo bir karara varmışken; nasıl 
olur da biz Dilekçe Komisyonunun bu mevzuu 
ele alıp karar vermesine imkân vardır bivebili-
riz?» diye itirazda bulundular. 5250 sayılı Hari
ciye memurları tasfive kanuniyle Emekli San
dığının 39 ncu maddesinin B fıkrasına ait tef
sir karan arasında büyük bir fark vardır. Bun
ları biri birinden ayırmak lâzımdır. 
• Simdi bunu bu şekilde ayırdıktan sonra, hu

kuki bir kanaatimizi her hangi bir hükme bağ
lıyabilmek için, meselenin esası üzerinde, Ana-
yasa'nm 82 nci maddesine dayanarak, hükmümü
zü vermemiz lâzımdır." Anayasa'nın 82 nci mad
desinin, «Türklerin mâruz kaldıkları her hang; 
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bir mağduriyet karşısında, (gerek kanunen, ge- 1 
rek nizamen,) vâki olacak şikâyetlerini B. M. Mec
lisine izafeten. Dilekçe Komisyonu tetkik eder ve 
bntkarara ? bağlar»:?diye gayet sarih bir hükmü 
vardır;' Şimdi biz 82 nçi maddenin bu kadar açık 
hükmüne rağmen kanunen 'nezedilmiş bir hak 
diyerek vatandaşa hukukunu arama kapılarını ı 
kapayacak ve ona «îlâllahil müştekâ»mı diyece
ğiz! Elbetteki mağdur ihkakı hak etmek için bir 
adalet kapısı arıyacaktır. Ounu*i adalet kapısı 
olarak baş vuracağı yer ancak Meclisi Âliniz ola
cak, buraya gelecek, şikâyet ve müracaatını der-
meyan edecek, Dilekçe Komisyonu da şikâyet 
hakkında kararını verecek ve o kararı siz hakem 
olarak ya ret veya kabul edeceksiniz. 

Tefsir böyle imiş, 5250 sayılı Kanun böyle 
demiş binaenaleyh müracaat yolları kapanmıştır I 
demek doğru değildir. Bunda adalet aramak 
çok manasız birşey olur. Adalet kapısı vatanda
şa açık kalmalıdır. (Doğru doğru sesleri). 

YUSUF KArlSLIOĞLU (Yozgacl) — Arka
daşlar, bu meselede en mühim olan cihet evvelâ 
vazifedir, ikinci derecede kanununa uygun 
olup olmaması cihetidir. 

Evvelâ, vazife cihetini alalım: Hâmid Şev
ket înce arkadaşımız buyurdular ki, kanun vâ-
zıı eğer kanunda jol göstermişse yol vardır, 
göstermemiş ise yol yoktur, mademki bu kanu
nunda yol gösterilmemiştir, binaenaleyh, karar 
kesindir, o halde buna Meclis ve Meclise izafet
le iş gören Dilekçe Komisyonu bakamaz. 

Bendeniz de bu komisyonda bulunuyorum. 
Şimdi arkadaşımız, öyle zannediyorum ki işi tam 
aksinden ele alıyor. Çünki Meclisin böyle mah
kemelik olmıyan işlere bakabileceğini Anayasa 
sağlamıştır. Anayasanın Meclise açtığı yol ulu 
bir yoldur. Hattâ bu hususi kanunda sarahaten 
dense ki, bu mesele hakkında adlî veya idari 
kaza mercilerine müracaat edilemiyeceği gibi 
Meclise dahi müracaat edemez, diye tasrih edil
se bile Anayasa hükmü, karşısında tamamen ha
şivdir, lağıvdır, aksi hiçbir mâna ifade etmez. 
Anayasa ve içtüzük hükümleri, Meclisin bu gi- i 
bi işlere ait kararları ve 30 senelik teamül şunu 
katı surette takarrür ettirmiştir ki, her hangi 
bir meseleye mahkemenin kapısı açıksa Meclis ı 
buna müdahale etmez, Meclisin kapısı kapalı
dır. Mahkeme kapısı açık değilse, Meclisin ka- i 
pisi, Anayasanın 82 nci maddesine göre arka
sına kadar açıktır. Binaenaleyh vazifesizlik ı 
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hakkındaki arkadaşlarımızın iddiaları tamamen 
gayrivârittir. 

Aziz arkadaşlar, 5250 sayılı Kanunda Dışiş
leri Bakanlığında, GeıM * Kâtibin Başkanlığı al
tında. 4 ve daha yukarPİlerecedeki memullardan 
olmak üzere Bakan taiaiindan tâyin edilecek 
6 üyeden mürekkep bir heyet teşkil edilir, di
yor. 

Şöyle farzedelim: Bu heyeti teşkil eden aza
lar, kanunda tasrih edilen dereceleri hâiz değil
dir. Veyahut kararı noksan adedle vermişler. 
Bakan da bunu tasdik etmiştir. O halde bu açık 
ve sarih kanunsuzluğu neresi tashih edecektir? 

Bir kere kendi kararlarını kendileri tashih 
edemez. Sonra adlî ve idari kaza mercilerine ele 
müracaat yoktur, Meclis de bakam azsa ne ola-
caktıi'? Bir kere vazife ciheti bu suretle pek va-
zih olarak tebarüz etmiştir ki, Meclîs; mahkeme
nin vereceği karardan maada her işe • bakabilir. 

Diğer cihete gelince : Arkadaşlar, raporda gö
rüyorsunuz; herkes kanaatlerini ayrı ayrı gös
termiştir ve bu, şayanı memnuniyet olmak lâzım-
gelir. Bahadır Dülger arkadaşımız dediler ki; ev
velki komisyon vesikalara bakmış, acaba sonraki 
vesika.lar aynı mıdır? Tabiidir ki aynıdır. Bu ciheti 
Bakan da tasrih ettiler, aynı olduğu muhakkak
tır. Fakat acaba sonraki komisyon evvelki ko
misyonun kanaatiyle mukayyet midir? Bu ne de
mektir? Vesikaları tetkik eder, daha başka şey
leri, inceler, başka bir kanaatte bulunabilir. Son
raki komisyon da inceler, o da başka bir kanaatte 
bulunabilir. Yine dediler ki, Pamukoğlu arkada
şımız, bunlardan yalnız birisine itiraz etmiştir, 
itiraz mutlaktır. 

Arkadaşlar; filân tarihli, ve filân numaralı 
karara denilmiştir. O kararda dört kişi mevcut
tur. Nuri Han veya filândır, diye tasrih etme
miştir. Gerçi kendileri, koimsyona gelerek izah 
ettiler ve bu kararın kimler hakkında verildiğini 
daha evvel bilmiyordum, onun için bu suretle yaz
dım ve imza ettim, fakat benim itirazım Nuri Han 
hakkında dediler. Fakat yazılı ve imzalı itiraz
ları karar hakkındadır. O kararda dört kişi var
dır. Tecezzi kabul etmez. Her dört arkadaşa iti
raz etmiş sayılır. 

Bundan dolayı komisyon bu ciheti tetkik ede
rek kararım verdi. Bu karariyle bâzısı hakkın
da verilmiş olan tasfiye kararını kaldırdı, bâzı
sını da kaldırmadı, ipka ettir-Velhasıl vazife ci-
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netinden komisyonun kararı yerindedir ve bu I 
gibi müracaatları tetkika salâhiyeti vardır. Bu. 
kapıyı kapamak da çok mahzurludur. 

Maruzatım bundan ibarettir. .. . 
..BAŞKAN — Refik Şevket İnce. 
/ R E F İ K ŞEVKET lNCEn (Manisa)..— Efen

dim, garip bir tesadüf eseri olacak, Meclisi saat
lerce işgal eden mevzulardan bir tanesi olarak 
bundan evvelki içtimada bu mahiyette bir mese
le daha görüşülmüştü. İtirafa mecburum ki, 
üzerinde bu kadar mutezat fikirler dermeyan 
edilen ve arkadaşlar arasında bir sayfayı tuta
cak kadar muhtelif fikirlerin dermeyanına se
bebiyet veren bu hâdise, mahiyeti itibariyle, 
karam bağlanması lâzımgelen işlerden değil
dir. 

Arkadaşlar, bu şahsa müteallik meseleler 
mevzuubahis oldukça bu Meclisin hukuki zihni
yetinin daima şahıs yüzünden muhtelif tarizlere 
ve tenkidi ere mâruz kalacağını da asla unutma
malıyız. B. M. Meclisi prensipler koyar ve pren
siplere riayeti-murakabe eder. Binaenaleyh, bu
gün için Ahmet, Mehmet hakkında bir Komis
yonun şu kararını kabul ettikten sonra, ertesi 
gün diğer aynı mesele hakkında diğer komis
yonun kararını kabul etmekle kazanan değil 
kaybeden Meclis oluyor. Bu Meclisi daima bun- I 
dan tenzih etmek lâzımgelir. I 

Bir şeyi daha itiraf etmek mecburiyetinde
yim: Meclisin aynı kararı kabul ettiğini farzet-
tiğimiz takdirde bunun- iktiza ettiği -maddeler, 
bendenizce Meclisimiz tarihinde eseri ve izi gö~ I 
rülmiyen bir ucube olması bakımından, çok şa-
yani dikkattir arkadaşlar. Bir komisyonumuz- I 
evrakı tetkik ediyor, aynı bakanlıktan malûmat 
alıyor, delege olarak gelen zatın ifadatma mü
racaat ediyor, bunlar, hakkındaki muameleyi I 
doğru buluyor; fakat ikinci komisyonumuz ay- I 
nı vesaikaya dayandığı halde yapılan muameleyi. I 
yanlış 'buluyor. Buradaki eksikliğin, iki komis
yon arasındaki noktai nazar farkından hâsıl olan 
vaziyetin, vebali kime aittir?.Bu vebal komis
yonun, yerdiği kararı şu veya bu şekilde kabul I 
eden Meclise .ait olacaktır ki, Meclisi bundan 
tenzih etmek lâzım gelecektir. • .-• I 

: Arkadaşlar, ben hayatımda bir mazbatanın, 
içerisinde bulunması değil,, Meclis namına ifa-. I 
clesi ve karar halinde ilânı, hakikaten çok şayanı 
dikkat olacak böyle bir esbabı mucibeye daha. 
r,astgelmedim. Meselâ bir defa Yusuf Karslıoğlu, I 
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arkadaşım muhalefet şerhinde: «Kanaatim yal
nız Mehmet Nuri Han lehine ve diğerleri aley
hine olarak..» dediği halde, burada verilen ka
rar aşağı yukarı hepsinin lehindedir.; Yani neden 
bu noktai nazar tebeddülü hâsıl oldu bilmem. 
Fakat komisyonun lehinde bulunduğu Nuri Han 
hakkında yazılan yazıyı da okuyayım : «.... Hu
zura alınması ile de, komisyonu terkip ve teşkil 
eden zavat üzerinde, hal ve tavırları ve mazbut 
konuşması ile gayet iyi bir tesir bırakmıştır. 
Savunmanın samimî ve bir hakikatin ifadesi 
olduğuna kanaat getirilmiştir.» 

Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
insanları sempatisi, antipatisi, talâkat veya eb-
kemiyetiyle değil, haiz olduğu hukuku ile mu
hakeme eder ve objektif karar verir. Yine bun
ların lehinde ve aleyhinde bulunanlar muhtelif 
olmakla beraber, bilhassa Hariciye Komisyonu 
Reisi arkadaşımızın üzerinde ehemmiyetle dur
duğu İsmail Uşaklı hakkında: 

«Bir taraftan bundan evvelki komisyonun bu 
meseleyi reddetmesine mukabil, bugün müdafaa 
mevkiinde bulunan komisyon arkadaşlarımızın 
aldıkları malûmata göre, iş birliğinde âmirleri
nin takdir ve teveccühünü kazandığı ve sicilinde 
menfi bir kayıt ve mütalâanın mevcut olmadığı 
ve vaktiyle münhemik olduğu işareti terk ve ıs
lahı hal ettiği ve hakkındaki emekliye sevk ka
rarının tamamiyle psikolojik sebeplere müste
nit bulunduğu anlaşılmış ve vücudundan hari
ciye meslekinde daha uzun müddet istifade 
edileceğine de mümessilin bu baptaki beyanı 
veçhile kanaat getirilmiştir.» denilmektedir. 

Arkadaşlar, bizzat tarafımızdan seçilip iş ba
şına getirilmiş arkadaşlar dahi, mesela bu mev
zuda Dışişleri Bakanlığı dahi, bu kadar temi
nat veremezken bir Hariciye memuru hakkında 
vücudundan uzun müddet istifade edileceği yo
lundaki mütalâa ile bir karara varmak, bu ada
ma, Büyük Millet Mecisi tarafından ebedî ha
riciye memurluğu şahadetnamesi vermek de
mektir. Büyük Millet Meclisi, kimsenin sempa
tisinden, antipatisinden veya salâhiyetinden 
bahsetmez. Büyük Millet Meclisi, mevzuubahis 
olan .şikâyette hakkın ne dereceye kadar varit 
olduğu keyfiyetini nazarı dikkate alır. Binaena
leyh bendeniz leh ve aleyhte olan kısımları asla 
nazarı dikkate almaksızın arkadaşların dokun
duğu ve bu arada biraderin de mevzuubahis et
tiği bir noktanın ehemmiyetini tebarüz ettirmeyi-
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vo misallerle izah etmeyi muvafık görüyorum: 

Kanunlarımız içinde, bilhassa adalet yolla
nılın kendilerine müracaat edeceği mercileri 
kapamak yolu antidemokratik, antijüridik di
yebileceğim, hükümler vardır. Mesela !Köy Ka
nunu mucibince «şu şu işlere ihtiyar heyeti ba-' 
kar, menafii umumiyeye hadim meselelerde 
kazai ve idari mercilere müracaat edilemez.» 
der. Kanun antidemokratiktir, fakat onu ka
nun olması dolayısiyle tatbik etmek mecbu
riyetindeyiz. Bundan şikâyet olur, o da başka. 
Yusuf Karslıoğlu arkadaşımızın dediği gibi, 
kanunun sarahati karşısında yapılacak bir şey . 
yoktur. Kanuna antidemokratik bir hüküm 
konmuştur. Pamukoğlu arkadaşımızın noktai 
nazarlarına iştirak ederim, vatandaş müracaa- . 
tını şu veya bu prensibe muhalif olarak yap
mış olsa da.biz bu gibi kanun yolları kapalı o-
lan meselelerde, noksanı Büyük Meclisine ta-l 
allûk eder, diye sarih bir kayıt olmadıkça, sem-; 
pati, antipati ve psikoloji ve bilmem ne sebeple- v 
riyle, bu güya hakkı temin için tutulmuş bir yol
dur diye, asla işin icabiyle kabili telif olmı-
yan bir yola girmiş oluyoruz ki, bu, gayet sa
kat ve kaçınılması lâzımgelen bir şeydir. 

Arkadaşlar; mahiyet itibariyle, hakiki mura-' 
kabenin yapılması noktasından en esaslı bir mi-
sal teşkil eden bu keyfiyette hariciyemizin bir 
numune teşkil etmesini beklerken, bu olma
mıştır. Yani murakabede usulen bir hariciye 
memuru gelmiş şu beyanatı vermiş, diğer bir 
hariciye memuru gelmiş bu beyanatı vermiş
tir. Bir komisyon birinci beyanata göre menfi 
karar vermiş, diğer komisyon ikinci beyanata 
göre müspet karar vermiştir. Binaenaleyh ira-
dei millîyeyi tecelli ettirmek ve kanunların 
tatbikim murakabe etmekle mükellef olan B. 
M. Meclisini yanlış kararlara sevkeden bu me
murlar hakkında, kimlerse, Bakanlığın taki
bat yapması ve bizim tarafımızdan bu siyasi 
murakabeyi ifa etmesi icabeder. Yoksa her ge
len memurun ağzına bakarak vatandaşın varlı
ğına, yokluğuna fetva veren bir Büyük Millet 
Meclisi, iyi müftü olmak vasfını iktisap ede
mez. 

Arzuhal Encümeninin, ferdin hukukuna ta
allûk eden hususatta şu veya bu şekilde Büyük , 

. Millet Meclisinin kararını istemesindeki fena-; 
lığa kanaati tammem vardır,, bu sebeple maz
batanın reddini teklif ediyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Söz Dilekçe:Köhİisyonununduı\ 
DİLEKÇE KOMtSYONU BAŞKANI AB

DULLAH AYTEMtZ (Maraş) ^~ Aziz arkadaş
lar, İm meselenin • kolayca anlaşılabilmesi için 
tatbik edilen maddenin mühim olan cihetlerini 
müsaadenizle arzccleyim. Bu geçici inadde «Si
cilleri itibariyle vazifelerinde bekaları caiz ol-
mıyanlarla, Dışişleri teşkilâtında yeter eterece-
de kendilerinden istifade olunamıyanlafm hiz
metlerine son verilir.» hükmünü vaz-etmlştir. • 

Maddedeki bu iki unsur çok mühim olduğu 
halde buna hiç, temas edilmemiştir. " Son fıkra 
ile teşkil edilecek olan yedi kişiden mürekkep 
heyetin kararlarına karşı idari veya kazai mer
cilere müracaat edilemez^ Vekilin tasdiki ile te
kemmül eder, kesinleşir. 

Bu hâdisede bu madde tatbik edilmiştir. 
Yüksek: heyetin nazarı dikkatini, bu hususa celp 
etmek isterim. Mevzuubahis Meclis kararma te
mas etmek istenmedi, veyahut unutuldu, maha-
za unutulacak kadar zaman geçjhedi ya. Bundan 
3 ay evvel yani19 Kânunda Yüksek Meclisin ay
nı maddenin tatbik edildiği bir hariciye memuru 
hakkında verdiği karar hulasaten şudur : Sefaret 
müsteşarlarından Nurettin Naci isminde bir za
tın geçici maddeye tevfikan hizmetine son veri
liyor, emekliye sevkediliyor. Meclise müracaat 
etmesi üzerine iş komisyona intikâl etmiş, iki nu
maralı muvakkat komisyon sicilini, mümessilin 
ve memurun beyanını nazara alarak bu muame
lenin doğru olmadığı neticesine vararak emekli
lik muamelesinin kaldırılmasına karar veriyor. 
Bu karara karşı Arif Hikmet Pamukoğlu arka
daşımız tarafından vâki olan itiraz üzerine Ana 
•Komisyonu işi tekrar ele alıyor, inceliyor, mu
vafık buluyor, raporu ol veçhile yüksek heyetini
ze sunuyor. Yüksek heyetde arzettiğim tarihte 
komisyon kararını tasdik ediyor. Şu halde önü
müzde henüz üzerinden 3 ay geçmemiş, yalnız 
isim farkından başka bir şey olmıyan Meclisin 
bir kararı vardır. Bu karar Yüksek Meclisin şah
siyeti mâneviyesinin karandır. Bu heyet bir me
sele hakkında içtihat ve kanaatini izhar ettikten 
sonra tekrar ona mümasil bir iş hakkında karar 
veremez, diyemiyeceğim. Çünkü her hangi bir 
heyete benzemez. Devlet Şûrası ve temyiz mah
kemesinde her hangi bir daire verdiği karardan 
dönmek isterse tevhidi içtihat müessesesi olan 
heyeti umumiyeye intikal ettirir, öyle döner. Fa
kat Meclisin mafevki "olmadığı için kendi kara-
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riiıı ancak kendisi ıslah eder. Bu gibi içtihadi 
meselelerde heyetçe karar verilmiş olmasına rağ
men tekrar tekrar ele almaya hiçbir mâni yok
tur ; beıi-d,e taraf tarım,, Sebebini kısaca ar^cde-
yim:r:i!te;.. • j<[ • ; m : ^ n - : ; : - " r -IV- •£•*•• 

Bu heyet mazeretler, mezuniyetler,, komis
yonlarda,. dairelerde çalışmalar dalayısiyle tam 
mevcudiyle içtima edememektedir. Buna mad
deten imkan yoktur. Şu halde bu içtimada hu
sule gelen bir ekseriyetin diğer bir;toplantıda 
ekalliyete tahavvül etmesi ihtimali daima mev
cuttur. Binaenaleyh verilen bir karara ilânihaye 
Meclis bîiyle karar verdi diye bunu memsek ad
detmenin doğru olamıyacağı kanaatindeyim. Bi
naenaleyh şunu demek isterim; Meclis böyle bir 
karar vermiştir; tamamen aynı olan bir mese
lede tekrar bunu müzakereye lüzum görmez, 
görmemelidir iddiasında değilim. Evvelâ vazi
feden başlıyayım, sonra esasa geçeyim. Hâmid 
Şevket Bey başladığı zaman ben hakikaten te
lâşa düştüm. Sebebi; üç gün sonraki ruzname-
ye girecek olan Emekli Kanununun 39' ncu mad
desi zanniyle konuştuğunu' tahmin ettim. Son
ra esas hakkında konuştuğunu anladım, bu su-
retlo müsterih oldum. Evvelâ kendilerinden ri
ca ederim ki o işi bu işe:karıştırmıyalım. Bu 
kanun hususi bir kanundur; Hariciye memurla
rına mahsus bir kanundur. Emekli- Kanunu 
umumi bir kanundur, o kanunun 39 ncu madde
sindeki sebep ayrı, buradaki sebep başkadır. 
Sebepleri, mevzuu, şümulü ayrı olan işlerde bit
tabi neticeler de başka olur. Binaenaleyh kıyas 
tarikiyle yaptıkları esbabı mueibeyi memsek 
yapmalarını muvafık bulmadım. Mahaza ilerde 
mevztıubahis olacak, hakikaten şayanı nazardır, 
orada karşı karşıya gelir konuşuruz. 

Evvelâ vazife hakkında maruzatta buluna
yım. Ondan sonra da esas hakkında müsaade
nizle izahat vereyim: 

Efendim; hakikaten B. M. Meclisinin vazi
fesi; yani ne gibi işleri görür, ne gibi işlere bak
maz meselesi, hakikaten katı ve kabilitayin ok 
mıyan bir meseledir. Bir adama bu mevzuda bu 
şüphesini hal için bütün milletvekillerine baş 
vursa, bu tereddüdünü izaleye inikân bulamaz. 
Bunda mütehalifülefkâr kimseler vardır. Bu da 
tüzüğün na kâfi olmasından ileri geliyor. Şaya
nı temennidir ki buna bir şekil vermek, vazife 
hududunu katiyetle tâyin etmek lâzımdır. Bu
günkü mevzuatımıza göre elbette vazifemizi 
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I Anayasa ve İçtüzük ahkâmına göre tesbit ede
ceğiz. 

I . • • Şu halde, müsaadenizle, çok kısa olarak, va-
| zifeniıv hududunu tâyinde bilhassa bu meseleyi 
ı tetkikte salahiyetli olup olmadığımızın tesbitin-
; de lüzumlu ve zaruri plan Anayasa maddelerini 
- birer cümleden ibarettir - nakledeyim. 

Anayasa hükümlerince B. M. Meclisinin iki 
vazifesi vardır: ' . 

Birisi kanun yapmak, bunu bizzat kendisi 
yapar. 

İkincisi, yürütme, icrai safha, tatbikat saf
hası. Bunu da Vekiller Heyeti eli ile kullanır 
diyor. Şu halde bizzat yapacağı iş kanun yapr 
maktan ibarettir. Hatırlatmak lâzımdır ki, 26. 
cı maddede bâzı istisnalar da verdir: Harb ilânı, 
muahede akdi, kanunların tebdil ve tefsiri, af 
ilânı ilâh... ki bunları da ancak kendisi yapar. 
Şu halde bu sayılanları bizzat kendisi yapar, ka
nunu bizzat kendisi yapar; fakat yaptığı kanun
ların tatbikatını teşkilâta bırakır. 

Teşkilâta bırakmak ne demektir? Binniyabo 
vazifeyi teşkilâtına gördürmektir. Fakat sadece 
bu vazifeyi üzerinden atmakla iktifa edebilir mi 1 
Hayır. Kontrol hakkını haizdir; tevdi ettiği iş 
yapıldı mı yapılmadı mı; doğru mu yapıldı, 
eğri mi yapıldı? Tetkik eder. 

I 46 ncı madde Hükümetin sorumluluğunu gös-
I terir Vekiller Heyeti, toplu olarak genel politi

kasından ve vekiller de salâhiyetleri dâhilinde 
olan işlerden, hattâ maiyetinde bulunanların işlem
lerinden ve muamele ve hareketlerinden dolayı da 
mesuldürler. 

Binaenaleyh, burada mesul mevkiinde olan, 
Meclise kargı muhatap olan İcra Vekilleri Hey
etidir veya teker teker vekillerdir. Bundan Mec
lisin bir murakabe hakkı doğar. Şu halde bu mu
rakabe hakkını ne şekilde kullanacaktır? Bu mu
rakabe hakkını da Anayasanın hükümlerine gö
re 3 şekilde kullanır: 

1. Siyasi murakabe. Bunun için Anayasada 
hüküm mevzudur. Neticede bu hakkını kullanırsa, 
Hükümeti düşürür, çekilmeye icbar eder. 

2. Cezai murakabedir. Mucibi mesuliyet bir 
fiil ve harekette bulunulmuşsa, mesulleri Yüce 
Divana sevkeder. Bunun da hükmü Anayasada 
mevzudur. 

3. İdari murakabe. İşte bu idari murakabe-
I nin müeyyidesi açık ve sarih olarak gösterilmemiş: 



tir. Acaba Anayasa bunda sâkit midir? Hayır, 
yalnız açık bir hükmü yoktur. Fakat bu mâna 
VP maksat 46 ncı maddede mündemiştir. Bu hu
sus -tüzüğün 53 ncü maddesinde açıklanmıştır. 
' O da idari murakabe ne şekilde yapılır? İc

ranın son kararma karşı itiraz ve şikâyette bıir 
lunulduğunda bunu gündemine'alır, tetkik eder, 
karara bağlar. Şu halde bu idari murakabe icra
nın son kararına itiraz hakkındaki bendine hâdi
semizi misal olarak göstermek yerinde olur, ve
kilin tasdiki ile tekemmül eden bir muamele, idari 
kademelerin^ müntehassısm ve vekilin teyidi ile 
tekâmül etmiş bir muameledir. Böyle bir mua
melenin yolsuz ve kanuna aykırı olduğu takdirde 
nasıl ıslah edilebilir? Bakarız, işin taallûk ettiği 
kânunda adli veya idari merci açıkça vekilin tas
vibi ile tekevvün eden muamele aleyhine Devlet 
Şûrasına, mahkemeye müracaat edilir ve bunlar
dan mahkemeden sâdır olan karar müspet veya 
menfi olsun, Anayasanın 54 ncü maddesi şümulü
ne girerek; taarruzdan, müdahaleden masun bir 
hale gelir. Bu takdirde Meclise böyle bir iş gel
mez. Niçin? Çünkü Deavi daireleri, müstakil mah
keme sıfat ve salâhiyetlerini haizdir. Böyle olun
ca, mahkemc kararıdır, gelmez. Hâdisemiz öyb 
bîr muameledir ki, icranın son kararıdır, elbette-
ki vekilin 'tasdiki ile mütekemmil bir iştir. Şu 
halde alâkalı vatandaş bu muameleden kendisini 
mutazarrır addetmiş ise nereye müracaat edecek^ 
Geçici maddenin son fıkrasında açıkça Adliyeye ve 
Devlet Şûrasına baş vuramaz, diyor. Şu halde 
Büyük Millet Meclisine müracaatta derdini 'an
latmak, şifasını aramaktan başka çaresi yok. Eğer 
bu iş te Büyük Millet Meclisine gelmiyecek olursa 
Tüzüğün, Anyasanm ruh ve mânasını tecelli-et
tiren 58 ncü maddenin 2 nci bendi tamamen ih
mal edilmiş, hattâ hükümsüz kalmış hükümden 
iskat edilmiş olur. Her hangi bir mülâhaza ile 
eğer hakikaten- Meclise gelemiyecek bir Tasfiye ' 
Kanunu ise kanunda buna dair bir işaret olması 
lâzım gelirdi. Böyle bir işaret yok. Böyle bir 
kanun yapıldığı takdirde de Yusuf Karslıoğlu ar
kadaşımızın dediği gibi hükümsüz olurdu. Ana
yasanın muhtevasını, kanun vâzıınm düşüncelerini' 
gayelerini böyle tecelli ettiren bir vasıtadan iba
ret olan tüzük hükmü ihlâl edilmiş olurdu, 
103 ncü madde. Anayasanın hükmüne muhalif 
kanun yapılamaz demektedir. Bu işte Meclise 
gelmekten başka çare yoktur. Anayasanın 46 ncı 
maddesinden alman ilhamla.'tesis olunan 53 ncü 
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maddenin ikinci bendi tamamen bu hâdiseye 
tetabuk eden' bir 'hükümdür. Binaenaleyh Mec
lise bu iş gelmez demek bit. madde hükmü mer-
fudur demektir. Büıaenajpyh komisyonumuz bu 
işi tetkika salâhiyettardır. Üç gün evvel burada 

\ kıyamet koptu. O iştej merci gösterilmişti. ^ Fakat 
bu gibi icranın son kararı demek olan bîr mua
meleye itiraz ve şikâyet Meclise gircniyecek olursa 
o zaman Dilekçe Komisyonuna- Dilekçe Komisyonu 
demektense transit dairesi demek daha 'doğru 
o l u r . • • • . . ' : 

Gelelim- esasa : Vereceğim izahat aynı /aman
da Bahadır'Dülger, arkadaşımızın muhik gibi gö
rünen itirazlarının da cevabını teşkil edecektir. 

Hariciye memurlarından dört zat İsmail Us-
şarklı, Mehmet Nuri Han, Ferit ve Arif Beyler 
hakkında geçici madde tatbik olunmuştur. Ko
misyon bu şahısların gizli ve açık sicil dosyala
rını celp ve tetkik etmiş, bakanlıktan gelen mü
messili dinlemiş, bunlara istinaden dileklerini 
reddeylemiştir. Şimdi Bahadır Dülger arkada, 
şnnımzın itirazlarına temas ediyorum. Ayrı ayrı 
kararlarla \ neticelendirilmek iktiza ederken her 
nedense 4 ü hakkında birden karar verilmiştir. 
Bugüne kadar Arzuhal Encümeninde bunun vu
kuu yoktur. Her müracaat edenin ayrı dosyası 
vardır. Bunların hepsi hakkında 329 sayı al
tında müşterek bir karar vermiştir. Biz bu işin 
tetkikini ele aldık. Filhakika bizden evvelki ko
misyon, sicilleri okuduk, bakanlığın mümessilini 

; dinledik, kanaat edindik, diyor, İyi ama bir he
yetin kanaati diğer bir heyetin kanaatine mes
net olabilirini? Burada kanuni istinadgâh nedir? 

; Hariciye meslekinde bekası caiz olmamak ve va- , 
i zifesini ifaya kâfi liyakati bulunmaması keyfiye- : 

jtidir. Acaba tercümei halleri sicil varakaları? 
! bu iki hali gösteriyor mu, kanun yalnız takdire 
j itibar etmiyor, sicilleri itibariyle, diyor. Bu hu-: 
I susa dikkat etmek lâzım. Ben bu noktalara çolc; 
• dikkat ettim. Şu halde sicilleri görmek lâzım 
!; gelecek. Bizden evvelki komisyon bir kanaati 
i edinmiş.. Kanaat kanaate, içtihat içtihada mes- • 
[ net olmaz. Takdirî meselelerde daima tetkik • 
! edilmek lâzımdır. Yoksa evvelki komisyon böyle; 
ı yaptı, sen de böyle takdir, et demek olmaz^ov 
zam an, takdir olmaz, taklit olur. Bundan dola-' 
yi dosyada bir tutanak olmadığı için, celbine, 
lüzum gördük. Dosya içinde hiçbir şey yoktu. He
yetin bir kararı ve bir kanaati vardı. Binaen
aleyh, düşündük bakalım--bu adamların sicilleri-; 
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ni getirtelim ve Bakanlık mümessilini çağıralım j 
dinliydim, doğrudan doğruya kendi kanatimizi 
sicillerinden alalım dedik. Temsilci geldi vesaiki 
beraber getirdi, tam ]y\h sırada Arif Hikmet Ba-
rütoğlı* arkadaşımız... •'<* f- • 

AKİF HİKMET PAMHKOÖLU (Giresun) 
— Paınukoğlu, Barutoğlu değil. 

ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Ba
rut da pamuk da olur, hitabında şedit oldukları 
için bilerek söyledim. (Gülüşmeler). - ' 

Demek ki, benim itirazını bu 4. kişiden Meh
met Nuri Han'a ımunhasırdır. Bu söz bizi dü
şündürdü. Bu hususta uzun müzakere ee'neyan 
etti. Niçin acaba, bu itirazda kısmen ben yâ-
n ıklım, zühul ettim ini, 'demek istedi. Hayır, 
zühulden bahsetmediğine göre itirazını' Meh
met Nuri Han'a hasretmiş öldü. Buradaki iti- ı 
razdaiimaksat komisyondan' •/çıkan bir kararm 
Yüksek Heyette görüşülmiesi temennisinden 
ibarettir.. Biz buna itiraz 'ediyoruz. İtirazını 
buna hasretti ve böylece 329 numaralı kararın 
görüşülmesini arzederini, dedi. Şu halde itiraz 
mutlaktır ve hepsine şânıildir. Böyle olunca 
belki Meclis hayatında çok geçmiştir ama bâzı 
arkadaşlara sordum, bir netice alamadım. Bir* 
'milletvekili! itiraz hakkını kullandıktan sonra 
vazgeçebilir imi? Hayır 'geçemez.'" Niçin T' Çün
kü tatbikatta görüyoruz k i milletvekillerinden 
her hangi bir zat bir karara'karşı itiraz etmiş
tir, bunu-görünce ayrıca itiraza lüzum görmü
yor. Çünkü heyeti uımuımiyeye intikali matlûp
tur, 'maksat hâsılıdır. Şu halde' itirazdan fera
gati kabul edecek olursa çok tehlikeli ve mah
zurlu :-' bir şey " olur. Bütün milletvekillerinin' 
hüsnüniyet sahibi olduklarına şüphe yok. Fa
kat milletvekili de beşıerdir. Bundan dolayı iyi 
veya,kötü bâızı mülâhazalar hatıra : gelebilir. 
Meselâ çok yanlış bir karar verilmiş olabilir 
veyahut aleyhinde bulunurum. Müspet, menfi 
bir itirazda bulunan son zamana kadar bunlar 
müddeti geçtiği gün itirazdan vazgeçer. İtiraz 
'etmek istiyen ' diğer bir zatin müddet müruru 
hasebiyle itiraz imkânı kalmamış ve karar' da 
kesinleşmiş olur. -Bu talepte diğer milletvekil
lerinin'istöği de mündemiç sayılır. İtirazın'yal-: 
nız birine hasrü tahsisi, diğerlerinden feragat 
mevzuübalıis olamaz. Komisyoıramuz da her 
dört dilekçi hakkında 'tetkikat icrasına karar 
vermiştir. Hâmid Şevket, Refik Şevket ve Ba
hadır Dülger arikadaşlarımız, dilekçinin komis- | 
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yo ıı huzııruna alınmasının Tüzük hükümlerı-
•ne mugayir olduğunu söylediler. Dilekçe Ko-

- misyonu" dilekçilerdein yalnız Mehmet. '.Nuri 
Han i dinlemiştir. Biz Dilekçe Komisyonunda 
lier iştef dilekçilerin dinlenmesine karar vermiş 
değiliz. Fakat bu komisyonda, birkaç aydır 
bulunuyorum, 1 Numaralı Geçici Komisyon
da 'binlerce iş çıktı, nihayet komisyonun dinle
diği dilekçi iki veya üçtür. 

İçtüzüğün bir maddesi vardır. Dilekçe Ko
misyonu, uzmanları ve mümessilleri dinleme
ye yetkilidir, diyor. Bunları dinlemeye yetki
lidir, demekle başka hiçbir şey yapamaz demek. 
değildir.' Binaenaleyh, işin mahiyeti, hususiye
ti, vâki olan şikâyetin tamiki bakımından di
lekçinin dinlenmesinde kanunsuzluk yok, bilâ
kis fayda var. Bir de biz görelim dedik. . Meh--
met Nuri Han'ı dinledik, bilhassa. Mehmet Nu
ri Han'ın acibüşşekil ve acibületvar olduğu 
hakkında, şekli, görünüşü o kadar acayip imiş 
ki, çocuklar arkasına takılıp alay ediyorlarmış 
diye hakkında bir yazı vardır. Bir kere biz de 
görelim dedik Tam o sırada dendi ki, kapının 
önündedir Ne olur beni dinleseler, görsünler 
diye gelmiş. Dinledik. Mahrem,;/ve aşın sicille
rini ve saireyi tetkik ettik.' müşahit olarak gelen 
milletvekillerinden bir zat; bunun meslekinde 
çok ileri olduğunu, mümtaz" bir mevkide olduğu
nu, birçok halli' .müşkül işlerin bizzat kendisine 
verildiğini söyledi. Biz bu milletvekili arkadaşı 
şahit olarak dinlemiş değiliz. Sicillerinde men
fi hiç birşey yoktur. Yalnız hakkında Atimi -
Pire Başkonsolosu tarafından yazılmış bir yazı 
mevcuttur. Onu gördük. O yazıda aynen etvârı 
acip, görünüşü garip, büyüklük illetine müptelâ 
bii' adamdır, bununla geçinilmez denilmektedir. 
Biz bunu okuduk, 1930 senesinde yazılmış olan. 
bu .yazı nazarı dikkati caliptir. Emekliye sevk 
ile bu yazı arasında seneler geçmiştir. Sicille
ri tamamen temizdir, bu yazıda bilhassa kin ve 
garaz hissedilmektedir. 

Demek ki, iki arkadaş geçinememişler, bun
dan dolayı elino kalemi almış, bunu. yazmış. Bu 
yazı âmirleri tarafından teyit edilmem iştir. Bu 
zatın her hangi bir kimseden farklı olmadığını 
gördük. Kendisi bir konuşma yaptı, bâzı su
aller'sorduk. Mükemmel ifadei meram eyledi. 
Üzerimizde öyle bir tesir yaptı ki, ekseriyetle hak
kındaki emeklilik muamelesini kaldırmayı düşü-

' nüîken şahsi görünüşü bizde müspet bir tesir ya-
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"irattı; emeklilik muamelelerinin iptaline ittifakla 
karar verdik. 

: Binaenaleyh Tüzük, dilekçi dinlenmez diye 
bir hükmü ihtiva etmemektedir. Ancak uzman
ları ve bakanları çağ ı^ diyor, «yal
nız» kaydı yok. Şu hale göre komisyon icabedcrse 
dinler. Ancak Yüksek Heyet bunu muvafık gör
mez de bize bir işarette bulunursa biz de dinleme
yiz; Ama böylo bir ilham olmazsa hakikatin te
zahürü için lüzumunda dinlemekte fayda vardır 

ve faydei amelisine de şahit olmuş bulunuyoruz. 
Bahadır Dülger Bey: Efendim, biz kanaat 

• hâsıl ettik, hepsinin dileklerini reddettik; Ni
çin? hepsinin defteri amali bozuk, diyorlar. Biz, 
amel defterlerini bozuk bulmadık Bizim komis
yonumuzun, bundan evvelki komisyonun kana
atlerine iştirak etmeye mecburiyeti yok, madem
ki kanun sicilleri itibariyle diyor, şu halde si-
ciliu nazarı itibare alınması lâzımdır. Bu vesile 
ile Mehmet Nuri Han hakkında... (Gürültüler). 
Arkadaşlar, lütfedin beş altı dakikam kaldı. 
(Kâfi, kâfi sesleri). Birşey kaldı, (yeter, yeter 
sesleri). Gerek ismail Uşaklı ve gerekse Mehmet 
Nuri Han hakkında bu maddcele mevcut olan iki 
unsııı dan hiçbiri uymamaktadır. İsmail Uşaklı 
ve Mehmet Nuri Han hakkında (Kâfi, kâfi ses
leri;). Her ikisi hakkında bu kanunun tatbikim 
istilzam eder bir Vaziyet görmedik, ikisi hak
kındaki muamelenin kaldırılmasını ve diğerleri 
hakkında ipkasını tasvip ederek raporumuzu 
tanzim ve takdim ettik. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) ~ Tas
fiyeye, karar veren heyet ittifakla mı karar ver
miştir, ekseriyetle mi? Bu cihet tetkik edilmiş 
midir! bir. 

\ Huzura yalnız bir kişi mi alındı, neden 
öbürleri alınmadı? iki. 

Sonra bunların tasfiyeye tâbi tutulmalarına 
sebep sicil değil, yetersizliktir. Bunların ye
tersiz olup olmadıklarını takdir hakkında ko
misyon ne gördü? üç. 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI AB
DULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Bu heyetin 
verdiği karar ittifakla mı, ekseriyetle mi. Bu
nu bilmiyorum, Bu hususu sözcümüz izah eder. 
Yalım bunları dinlemekten maksat, malûmu âli
niz bıı bir istek üzerine olmuş ve arzu izhar 
sdenlçr dinlenmiştir. • Yoksa biz rastgele kim
seyi dinlemiş değiliz. Bâzı milletvekilleri de de
lâlet buyurmuşlardır. Kapının önüne kadar gel-
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miş bulunan bu zâtın, aeibületvar denilen bti 
kimsenin görülmesini ve dinlenmesini tensip et
tik.-. : :% ' •';•;• 

Bizim, kıstasımız geçici maddedeki kıstası
dır. Orada aynen (sicilleri itibariyle vazifele
rinde bekaları caiz olmayanlar, Hariciye memu
riyetinde yeter derecede kendisinden istifade olu-
namıyanlar) kıstası konmuştur. 

Biz de bu kıstas dahilînde tetkik ettik ve bu 
neticeye vardık. (Kâfi, kâfi sesleri, konuşsun 
sesleri). ' 

HALİL İMRE (Sivas) .--— Hem komisyon 
başkanı, hem de sözcü konuşur mu? (Kâfi, kâfi 
sesleri). .; 

DİLEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AH
MET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Hakkın tecelli
si bakımından iki vesika okuyacağım. (Kâfi, ye
ter sesleri). Müsaade etmosseni'z vazgeçerim. 
(konuş sesleri). 

Efendim, bir dakikayı geçmez, müsaade bu
yurun. " 

Efendim, Mehmet Nuri Han hakkında yeter
sizlik isnat edilmiş ve bu suretle tasfiyesi cihetine 
gidilmiştir. Müsaade ederseniz elimizdeki vesika
ları okuyayım;'* Yeterli olduğu, vazifesinde ehli
yet gösterdiği şu vesikalarla sabittir. 

Evvelâ 1940, 1941 ve 1942 senelerinde bu zat 
altıncı, yedinci derecede ; görmekte olduğu vazi
fede istihdam edilmiş yani önce 50 lira asli maaş 
almış, son seneye kadar Via muntazaman terfii 
yapılmış bir memurdur. (-Ehliyeti muhakkak ses
leri). Ehliyeti do bakanlığın yazısı ile sabittir. 
Mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN •— Yeterlik önergesi var, okutuyo
rum • " '* . : 

Yüksek Başkanlığa. 
Bu konuda cereyan eden müzakere kâfidir, 

reye vazedilmesini arz ve teklif ederiz. 
Zonguldak Tokad . 
Suat Başol Sıtkı Atanç 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Bahadır Dül
ger söz istemiştir. Buyurun. 

BAHADIR DÜLGER; (Erzurum) ~ Efen
dim, yeterlik önergesinin aleyhindeyim. Çünkü 
Dilekçe Komisyonun Muhterem Başkanı Abdul
lah Aytomiz burada sicillerin tetkik edildiğini 
ve sicillerde aleyhte her hangi bir vesikaya tesa
düf edilmediğini söyledi. Belideniz burada dos
yaların içinden almış olduğum notlara istinaden 
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hangi vesikaların lehte ve hangilerinin aleyhte 
olduğunu açıklamak durumundayım. Meclisin, 
bu hususta malûmat almadan, bu prensip mese
lesine taallûk eden kararda, karanlıkta lâalettayin 
bir karar almasına taraftar değilim. Onun için 
yeterlik önergesinin aleyhindeyim. 

HALİL İMRE (Sivas) — Ne lehte, ne »leyli
de vesika istemiyoruz. Usul üzerindeyim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
konuşmak için bir arkadaşa söz verdim. Bu iti
barla görüşmenin kifayetini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Anlaşılmadı, j 

Görüşmenin yeterliğini kabul edenler lütfen i 
ayağa kalksınlar.. Görüşmenin devamını istiyen
ler lütfen ayağa kalksınlar.. Görüşmenin yeterliği 
kabul edilmiştir, (Alkışlar). 

BAŞKAN — Takrirler var, onları okutaca- | 
ğım. I 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir okunduğu ve oylama sı
rasında söz veremem. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen raporun reddini 

teklif ederim. 
Manisa Milletvekili 
Refik Şevket İnce 

Başkanlığa 
Maruzatımın dayandığı sebeplere binaen, Di

lekçe Komisyonunun 1 . 4 . 1952 tarihli kararı
nın, bu gibi işleri tetkika Meclisimizin kanuni 
yetkisi bulunmaması noktasından reddini rica 
ederim. 

9 . 4 ; 1952 
Ankara 

Hâmid Şevket İnce 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğü her milletvekilininin 
iyi bildiğine riyaset kaanidir. Oylama sırasıdır. 

Şimdi.takrirleri oyunuza arzedeceğim. 
Refik Şevket arkadaşımızın takririni kabul 

buyuranlar... 
RİFAT AL AB AY (Konya) — En aykırı tak

rir Hâmid Şevket Beyinkidir. • 
BAŞKAN —• Hayır rica ederim. Vazifemi ifa 

edecek kadar önergelerin mealini anlarım, çok 
rica ederim. ' 

.1952 0 : 1 
(Refik Şevket Lice'nin takriri tekrar okundu) 

(Hâmid Şevket Lice'nin takriri tekrar okundu) 
BAŞKAN — Şimdi Refik Şevket İnce arka

daşımızın önergesini oya arzediyorum. Kabul 
edenler, lütfen ayağa kalksın.. 

Önerge komisyon raporunun reddini muta-
zammmdır. Aksini iltizam buyuranlar lütfen aya
ğa kalksın.. Dilekçe Komisyonu raporu reddedil
miştir. 

• 2. — Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip'in, 
milletvekilliği dokunulmazlığının, kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kundan Karma•-Ko
misyon raporu (3/289) [1] 

(Rapor okundu) ' 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz . istiyen 
yoktur.. 

Raporu tasvibinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Rapor kabul edilmiştir. 

3. —• Samsun Milletvekili îsmail Işm'm 
.milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
İmkkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/290) [2] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
yoktur. "" " 

Raporu tasvibinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

4. — Samsun Milletvekili Muhittin Özkefe-
li'nin milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından Kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/298) [3] 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) — Muh
terem arkadaşlar, dokunulmazlığımın kaldırılma
sı hakkındaki Başbakanl'k tezkeresi üzerine 
yazılmış olan mazbatanın buraya gelmesiyle hu
zurunuza çıkmış ve söz almış bulunuyorum. 

Çok kısa olarak müsaadenizi rica edeceğim 
ve açıklamada bulunacağım. 

[1] 142 sayılı basmayazı tutanağın sönundadır. 
[2] 143 sayılı basmayazı tutanağın sönundadır. 
[3] 146 sayılı basmayazı tutanağın sönundadır. 
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Dosyamda iki fezleke vardır arkadaşlar. Her 

ikisi de 11 madde ile isnat edilen suçtan dola
yı men'i muhakeme istemektedir. Gayet kısa ola
rak neticesini okuyacağım. (Netice : Şikâyetçi 
namı müstear C. Ç. Duran tarafından sanık Sam
sun Belediye Başkanı Muhittin özkefeli'ye is
nat olunan suçlar sabit görülmediğinden men'i 
muhakemesine karar verilmesi kanaat ve müta
lâası ile işbu fezleke tanzim kılındı. 20 . XI I . 1948) 

İkincisi efendim: Netice «Şikâyetçi namı müs
tear C. Ç. Duran remzini havi dilekçe ile sanık 
belediye eski başkanı Muhittin Özkefeli'ye isnat 
olunan on bir maddeden ibaret suçlar fezleke
mizin tahkikatın mevzuu tahlil kısımlarında mü- | 
eyyet delillere istinat ettirilmek suretile arzo- I 
lunduğu üzere sanığa atfedilen cürümler sabit 
olmadığından on bir maddelik müsnet suçların 
kâf fesinden men'i muhakemenin lâzımgeleceği I 
kanaat ve mütalâasiyle işbu ek ikinci fezleke 
tanzim ve tasdik kılındı.». 

21 Mart 1950 
Samsun Tüzel Saymanlık 

Müdürü . : 

Ziya I-Iasbay 
Bu, bu kadardır. Bir de Ulus Gazetesnin ve 

diğer 3 muhalif gazetenin yazdığı havadis için 
bilhassa söz almış bulunuyorum. Bunları da tes- I 
bit için arzediyorum. 

«.. . özkefeli, şimdiye kadar haklarında dâ
va açılmış bulunan milletvekilleri arasında en 
ağır ithamla mahkemeye sevkedilmiş bulun
maktadır. özkefeli Samsun Belediye Başkam 
iken şahsı için usulsüz para sarf ettiği, asker 
aileleri için toplanan paraları zimmetine geçir
diği...» devam ediyor. ı 

Sosyal bir mahiyet taşıyan gazeteler efkâ
rı umumiyeye hitap ederler. Ve daima efkârı 
umumiyeyi temsil ederler ve daima hakikatlara ! 
istinat etmek suretiyle yazı yazarlar ve yaz- j 
maları lâzımdır. 

Hakikatin tahrifinden ibaret olan bu isna
dın gazete sütununa geçmesi, velevki muhbi
rin yalış aksettirmesi dahi olsa, teessüfe şayan
dır. Ulus Gazetesi bir tezvir makinası haline 
gelmiştir. Demokrat milletvekillerini, gerek se
çim mıntakalarmda, seçmenlerin nazarında ve 
gerekse efkârı umumiyeclo çürütmeye matuf 
isnatlarda bulunmaktadır. Şeref ve namus kim
senin inhisarında değildir, muhakkak. Ama bu | 
gazeteye tavsiye edeceğim, kimsenin şeref ve na- ı 
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muşu ile oynamasın, çünkü tehlikeli şeydir. 
Bendenizin sözlerim bundan ibarettir. (Soldan 
bravo sesler, alkışlar) 

BAŞKAN'— Raporu tasvibinize arzediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — Amasya Milletvekili Kemal Eren ve 
Ankara Milletvekili Salâhattin Benli'nin, Gay
rimenkule Tecavüzün Define dair kanun tek
lifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (2/191) [1] 

BAŞKAN -—İkinci görüşmesine devam edi
yoruz efendim. 

Gayrimenkule Tecavüzün Defi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hakiki veya hükmi şahısların 
ellerinde bulundurdukları gayrimenkule baş
kası tarafından tecavüz ve müdahale edildiği 
takdirde o gayrimenkul zilyedinin ve zilyecl 
birden fazla olduğu takdirde içlerinden her 
hangi birinin müracaatı üzerine o gayrimenku
lun bağlı bulunduğu mahallin kaymakam ve
ya valisi tarafından aşağıda yazılı hükümler 
dairesinde bu tecavüz ve müdahale defi ve 
gayrimenkul zilyedine mahallen teslim olunur. 

Zilyedine teslim olunan gayrimenkule baş
kaları tarafından vukubulacak tecavüz ve mü
dahaleler yeni bir tahkikat yapılmaksızın der
hal menedilir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında değiş
tirgeler var, ayrı ayrı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gayrimenkule tecavüzün define dair ka

nun teklifinin birinci görüşmesi sırasında dör
düncü maddeye eklenen fıkranın o madde ile 
ilgisi olmadığı ve. birinci, madde ile münase
beti olduğu görülmkştür. Bu iki halde dör
düncü maddenin son fıkrasının birinci madde
nin son fıkrası olarak kabulünü arz ve tek
lif eylerim. 

Kayseri Milletvekili 
İbrahim Kirazoğlu 

[1] Birinci görüşülmesi (1) nci toplantıya 
ait, 105, 106, 113 ncü ve (2) nci toplantıya ait, 
29, 32, 37, 39, 55, 56 ve 57 nci birleşim tu-
tanaklanndadır. 
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Yüksek Başkanlığa j 

Gayrimenkule vâki tecavüzün de f i hakkın
daki kanun teklifimin birinci müzakeresinde 
Mahmut Goioğlu tarafından yapılan teklif üze
rine dördüncü maddeye «köye ait gayrimenkul-
lere vâki tecavüzlerde köy halkından her hangi 
biri tarafından birinci maddede sözü geçen 
mercilere müracaat halinde dahi bu kanun hü
kümleri tatbik olunur» şeklinde bir fıkra ilâve 
olunmuş ise de bu fıkranın taşıdığı mâna ve hü
küm itibariyle müracaat müddetini gösteren 
dördüncü maddeden ziyade tecavüz vukuunda 
kimlerin hangi makamlara müracaat edeceğini 
belirten birinci madde ile münasebeti bulundu
ğundan sözü geçen fıkranın dördüncü maddeden 
çıkarılarak birinci maddeye ikinci fıkra halin
de ve aşağıda gösterildiği şekilde ilâvesini arz 
ve teklif eylerim. 

Amasya Milletvekili 
Kemal Eren 

Madde 1, fıkra 2 — 
Köye ait gayrimenkullere vâki tecavüzlerde 

köy saikından her hangi birinin müracaatı ha-
•linde dahi yukarıki fıkra hükmü tatbik olunur. 

Yüksek Başkanlığa 
Dördüncü maddenin ikinci fıkrası hükmü

nün, birinci maddeye fıkra olarak aşağıdaki şe
kilde eklenmesini arz ve teklif ederiz: 

Çorum Mardin 
Hüseyin Ortakcıoğlu Kemal Türkoğlu 

Niğdo 
Necip Bilge 

«Köye ait gayrimenkullere vâki tecavüzler
de köy halkından her hangi biri tarafından bi
rinci fıkrada sözü geçen mercilere müracaat ha
linde dahi bu kanun hükümleri tatbik olunur.» 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gayrimenkule tecavüzün de f i hakkındaki 

kanunun birinci maddesine aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Metruk emlâke, özel ve tüzel kişiler üzerin
de tapuda müseccel gayrimenkullere zilyedlik 
iddia olunamaz. 

BAŞKAN— Kemal Eren, İbrahim Kirazoğlu 
ve Hüseyin Ortakcıoğlu ve arkadaşlarının tak
r i r ler i mahiyet itibariyle birbirine benzemekte- | 
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dir. Bunları reye vnz'etmeden evvel komisyo
nun mütalâasını almakta fayda vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEMÎ ER
GİN (Manisa) — Efendim, gayrimenkule teca
vüzün de f i hakkındaki Kanununun birinci mü
zakeresi sırasında yüksek heyetiniz 4 ncü mad
deye «Köye ait gayrimenkullere vâki tecavüz
lerde köy halkından her hangi biri tarafından 
birinci maddede sözü geçen mercilere müraca
at halinde dahi bu kanun hükümleri tatbik olu
nur» diye bir fıkranın eklenmesini kabul bu
yurmuştu. 

Şimdi gelen takrirler bu fıkranın birinci 
maddeye eklenmesini istemektedir. Kanun tek
niği itibariyle bunun birinci maddede yer alma
sı noktasında biz de bu tekliflere aynen iştirak 
etmekteyiz. (Çok güzel, bravo sesleri) 

BAŞKAN — Bu birinci maddenin sonuna 
mı eklenecektir?. 

SEMİ ERGİN (Devamla) — Komisyonumuz 
bu takrirlerin verileceğini evvelden bildiği için 
düşünmüş ve bunun birinci maddeye ikinci fık
ra olarak eklenmesini kabul etmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü maddenin son fıkrası 
olmaktan çıkarak birinci maddenin ikinci fık
rası olmasını komisyon taraftardır değil m i l 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEMİ ERGİN (De
vamla) — Evet efendim. 

NECİP BİLGE (Niğde) — önerge sahibi 
olarak bir şey söylemek istiyorum, ikinci fıkra 
mı olmalıdır, başka maddeye mi eklenmelidir?. 

BAŞKAN — Rica ederim Tüzüğü ihlâl et-
miyelim. Takrir sahibi olmak söz verilmesi hak
kını bahşetmez. Fakat bâzı ahvalde tavzih sa
dedinde bu yola* gidilmektedir. 

Efendim bir önerge daha var. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hükmün birinci maddeye ikinci 

fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Mardin Niğde Çorum 

K. Türkoğlu N. Bilgo H. Ortakcıoğlu 
Siird Çorum 

M. Daim Süalp Ahmet Başıbüyük 

«Münazaalı yere ait tapu senedi ibraz eden 
kimse zilyed sayılır». 

BAŞKAN — Bu. önergeyi oyunuza arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar.. Kabul etmiyenler.. 
Reddedilmiştir. 
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SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, bu kanun çok mühim bir kanundur. 
Maliye Bakam burada değildir, birçok emvali 
metruke, Devletin emvali başkalarının eline 
geçmektedir. Maliye Bakanlığına birçok müra
caatlar vardır. Maliye Bakanlığı namına kayıtlı 
birçok arazi şuna, buna intikâl edecektir. Ce
bimde bu hususta birçok vesaik vardır, arka
daşlar, bu mesele çok mühimdir, Devletin emva
li gidiyor, bundan haberiniz var mı? (Bununla 
alâkası yok sesleri) Nasıl yok?. İşte gidiyor. 
bulunmadığına göre... 

BAŞKAN — Beyanatınızın mevzua taallûku 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Nasıl 

yok efendimi. 
BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum; 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Şimdi 

arkadaşlar zilyedlik, sahip olduğu arazi üzerin
dedir. Devlet emvaline öteden beri tecavüz eden 
bir adama bir zilyedlik hakkı veriyorsunuz. Bil
hassa bizim Adana ve Tarsus'ta maliye şubesin
de bir dosya halinde 20 bin dekar arazinin mu
amelesi duruyor. Bu kanunu bekliyor. Adana'-
da böyle bekliyor. 

Arkadaşlar, bu kanunla Devlete ait araziyi 
ayırmazsak birçok münazaalar çıkacak. Şimdi 
korktuğumuz asayişsizlik o vakit kendi kendine 
zuhur edecek. Maliye Vekâleti kapısında yüzler
ce vatandaş bu kanunu bekliyor. Arazilerini ki
raya vermişler, kira alamıyorlar. Onun için ver
miş olduğum. takriri kabul ederseniz bu gibi şey
leri önlemiş olacağız. 

BAŞKAN —• önergeyi okutuyorum. 
(Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun 

önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN —-Efendim; komisyonun noktai 

nazarı var mı? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEMİ ERGİN — 

Komisyon iştirak etmiyor. 
BAŞKAN —• Komisyon iştirak etmediğine 

göre Sinan Tekelioğlu'nun önergesini bir yanlış
lık olmaması için tekrar okutuyorum. (Tekrar 
okundu). 

BAŞKAN —- Bu önergeyi dikkate alanlar lüt
fen işaret buyursunlar... İndirin efendim. Öner
geyi dikkate almıyanlar lütfen işaret buyursun
lar... (Anlaşılmadı sesleri). Rica ederim, iki ar
kadaşla istişare ediyorum, bir yanlışlık olmasın. 
Neticenin aksini ilân etmemize bir sebep olma
dığına inanmanızı rica ederim. |kı arkadaşla bc-
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raber saydık. Her iki reyde de müsavat vardır; 
onu düşünüyoruz. (Ayağa kalkalım sesleri). Bu 
itibarla bir yanlışlık yapmıyalım diye sayın mil
letvekillerinin ayağa kalkmalarını istirham edi
yorum. 

önergenin nazarı dikkate alınmasını kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar ... Kabul etmiyen
ler lütfen ayağa kalksınlar... önerge dikkate 
alınmıştır. Komisyona veriyoruz. 

Birinci madde hakkında bir önerge daha var
dır, okutuyor um. 

Sayın Başkanlığa 
Gayrimenkulu karşı vâki olacak tecavüzlerin, 

define dair olan kanun teklifinin (1) nci mad
desi ilk fıkrasındaki « . hakikî veya hükmi şa
hısların «ellerinde bulundurdukları»; kelimelerinin 
yerine, teklifin hukuki mahiyet ve bünyesine 
uygun düşeceği mütalâa olunan ( . . . zilyet bu
lunduklar...), tâbirinin konulmasını, «ellerinde 

bulundurdukları » tâbirinin kaldırılmasını; 
arz ve teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Muhlis Tüm ay 

BAŞKAN — İltihak ediyor musunuz? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 

ERGİN (Manisa) — Ediyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenlcr ... önerge dikkate 
alınmıştır. Komisyona veriyoruz. 

Birinci maddeyi, nazarı itibara alman öner
gelerle birlikte, komisyona veriyoruz. 

MADDE 2. — Tecavüzü menedilen kimse bu 
gayrimenkulde vücuda getirdiği her türlü ekim, 
tesis ve değişikliklerden dolayı ancak umumi hü
kümler dairesinde mahkemeye müracaat edebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Gayrimenkule Tecavüzün Def i hakkındaki 

Kanunun ikinci maddesinin (Tecavüzü menedi
len kimse bu gayrimenkulde vücuda getirdiği 
her türlü ekim, tesis, ve değişikliklerden dolayı 
bir hak iddia edemez. Bunlar zilyedin olur) 
şekline konulmasını arzla bu değiştirgemi suna
rım. 

Gerekçesi ilişiktir. 14 . IV . 1952 
Yozgad Milletvekili 
Yusuf Karslıoğlu 
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Değiştirgenin gerekçesi 

Gayrimenkule Tecavüzün Def i Kanununun 
en ziygçle tatbik edileceği yer köylerdeki tarla
lardır. Bir misal: 400 kilo tohum alan bir tar
laya tecavüz edildi. 400 yerine 100 yahut 200 
kilo tohum acele ekildi. Zilyedin müracaatı üze
rine tecavüz•mencdildi. Zilyede işte tarla dedi
ler. Zilyed ben tarlamı eyi bir surette sürüp eke
ceğim diyor. Mütecaviz yalan yanlış sürüp ek
tiğine göre zilyed sürüp ekebilecek mi? Sürüp 
ekemezse ne olacaktır? Mütesavizin ekişi işe ya
ramaz zilyed yeniden ekemez. Diyelim ki mah
kemeye gidildi. Ne olacak? Sürünecekler müna
zaa devam edecek senelerden sonra hâkimlerden 
bâzıları sanki kiralık gibi ecri misle, bâzıları 
tohumunu emeğini mütecavize vermek üzere mah
sulünü zilyedin olmasına hüküm edecek halbuki 
mahsul işe yaramaz mütecaviz acele ekmiştir. 
Hem de işgal kasdiyle kötü niyetle 400 kilo eki
lecek yere 200 ekmiştir. Bir keşmekeş, bir niza, 
mahkeme kapılarında sürünme devam edip ge
decek. Sanki Zilycdlik iade edildi; tasarruf et
medikten sonra neye yarar? 

Böyle olmaktan ise madem ki bu kanundan 
maksat tecavüzü önleme, asayişi, âmme nizamını 
korumadır. Nizaları bertaraf etmektir. Ve yi
ne mademki zilyedlik ve değişiklik tecavüz sure
tiyle olmuştur. Kanun yoluna baş vurmamıştır. 
Zulmen yapmıştır. Mütecaviz bu ziyadeler üze- • 
rinde bir hak iddia edememeli, bunlar zilyedin 
olmalıdır. Ve yedi iade olunan kimse isterse 
yeniden sürüp ckebilmelidir. Teklifim de bu 
merkezdedir. Teklifim kabul edilirse tecavüz 
kendiliğinden önlenmiş olur. Kabulünü rica ede
rim. 14 . IV . 1952 

Yozgad Milletvekili 
Yusuf Karslıoğlu 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Arka
daşlar; evvelki kanunda bir eski hale getirme ci
heti vardı. Bu, tatbikatta çok fena neticeler ve
riyordu. Zilyed, tecavüzden evvel nasılsa gayri
menkulu eski hale ifrağ edip teslim edecekti. 

Birde siz bu gayrimenkule zilyedsiniz, demek 
var. '.Bunun için de birçok içtihat ihtilâfları oldu. 
Binaenaleyh bu tecavüz şekli yine bu kanunun 
ikinci maddesinde aynı şekilde nizalara.ve birta
kım yolsuz müdahalelere sebebiyet verici mahi
yettedir. Bunun önü alınmamıştır. 

Kanunun ikinci maddesinde deniliyor ki • «Te-
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cavüzü menedilen kimse bu gayrimenkulde vücu
da getirdiği her türlü ekim, tesis ve değişiklikler
den dolayı ancak umumi hükümler dairesinde 
mahkemeye müracaat edebilir.» 

Hep biliyorsunuz ki, bu kanun en ziyade 
köylerdeki tarlalar üzerinde tatbik edilecek. 
Şöyle farzedelim, her hangi bir çiftçinin sürül
müş bir tarlası vardır. Buna birisi geldi, teca
vüz etti, hemen alelacele. Meselâ 400 kilo tohum 
atılacak bir tarlaya, sırf işgal etmiş olmak için, 
fena bir niyet güderek birkaç yüz kilo tohum 
serpti. Bunun üzerine zilyed müracaat etti. Tah
kikat yapıldı ve zilyed haklı görüldü? Tarla zil
yede teslim edildi. 

Şimdi bu adam orada tasarruf edebilecek mi? 
Mütecaviz esasen sırf bir işgal kasdı ile bunu 
yapmıştır. Zilyed ben tekrar bunu süreceğim, to
hum serpeceğim, dese zaten zilyedliğin iadesi, ta
sarrufu temin maksadiyledir. Buna göre bu adam 
orada tekrar tasarruf edebilecek mi? Buna karış
mıyorlar. Farzedelim ki, mütecaviz mahkemeye 
müracaat etti. Zilyedle beraber mahkemede sene
lerce sürünecekler. 

Mahkemelerde hâkimlerden bâzıları zilyede 
eerimisil alabilirsin diyecek, öyle karar verecek, 
bâzıları eken adamın tohumunu ve emek bedelini 
alacaksın diyecek; muhtelif hükümler çıkacak; 
temyiz edilecek; sürünecek, münazaa devam ede
cektir. 

Halbuki bunun yerine arzettiğim teklif kabul 
buyurulursa bu münazaalara hacet kalmadıktan 
başka tecavüz ve müdahale tamamen öanlenmiş 
olcaklır. Madem ki, mütecaviz kendi zoruna da
yanarak buna müdahale ediyor, kanunu istihfaf 
ediyor, kanun yoluna müracaat etmiyor; o halde 
bu tecavüz ve zorunun mahsulü olan bu zilyedi er 
üzerinde bir hak iddia etmemelidir ve. bu ziya
deler zilyedin olmalıdır. 

Zaten ikinci madde dediğim şekilde olursa hiç
bir kimse tecavüz ve müdahalede bulunamaz. Dü
şünür ki, bunlar zilyedin olacaktır. Bu ciheti dü
şünerek tecavüz ve müdahale edemiyecek.. Bu su
retle âmme nizamı, asayiş muhafaza edilmiş ola
caktır. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HALİL 
ÖZYÖRÜK (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, ge
çen defa, yani kanunun birinci görüşülmesinde 
bu mesele üzerinde Sayın Yusuf Karslıoğlu ar-

- kadaşımızın yine bu vadide ileri sürmüş olduğu 
noktai nazara arzı cevap etmiştim. 
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Diyorlar ki; gayrimenkul üzerinde vücuda 

getirilmiş olan bütün şeyler ve ekim, gayrimen
kul kendisine teslim edilen kimsenin yedinde 
kalır. 

Arkadaşlar, bir kere bu meselenin halledil
mesi uzun tetkiklere muhtaçtır. Çünkü hüsnüni
yet veya suiniyetle yapılmış olduğuna göre, 
üzerinde vâki olan ekilme, vaziyed acaba tazmi- , 
nâtı mı istilzam edecektir, yoksa ecri misil tak
dirini mi icabettirecektir; bunların halledilmesi I 
mutlaka bir hâkimin hükmüne arzı ihtiyaç eder. 

Diğer taraftan gayrimenkul üzerinde, arazi 
üzerinde vücuda getirilmiş olan bina, durumu iti
bariyle suiniyetle vücuda getirilmişse, yapılmışsa 
malzemenin asgari bedeli veya hüsnüniyetle vu
kua getirilmişse, yerin gayrimenkul kıymetlerine 
göre ona tâbi olma keyfiyeti mevzuubahistir. 
Bunlar uzun boylu tetkik ve muhakemeye muh
taç şeylerdir. İdare merciine verilmekte olan bu 
salâhiyet, müstacel olan hallerde sırf asayiş ve 
emniyeti korumak bakımından istisnaen tecviz 
edilmiş bir haldir. Binaenaleyh zaruretleri mik-
tarınca takdir etmek lâzımgelir. 

Zaruret hududu tecavüz edilmemelidir. Bir 
kaymakam veya valiye bir hâkimin halledeceği 
hususları tevdi etmekteki tehlikeyi yüksek naza
rından sağlamaya imkân yoktur. 

. Diğer taraftan hiç kimsenin malı bilâbedel 
başkasına temlik edilemez. Ne hakkı varsa, me
selâ; tohum ekmiştir, o tohum, eken adama ait
tir ama o tohum tenebbüt edip yetişip, hasat vâki 
oluncaya kadar, o yerin bedeli icarı, yani lâyik 
olduğu ücreti ödenebilir. Fakat hiç bir zaman 
adamın malının sırf tecavüz dolayısiyle bilâbe
del başkasına temlik edileceği hakkında hangi 
devletin hukukunda bir usul, bir kaide vardır? 
Eica ederim bunlar, bir hukuk devleti mevzua
tında yer alamıyacak hususlardır. Bu mütalâayı 
arkadaşım her halde zühulen sunuyorlar. Kanaa
tim budur. Böyle bir iddia katiyen olamaz. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Bir su
al soracağım. Mütecaviz tarlayı ekerse, bu zilyed 
o tarlayı yeniden ekebilir mi, oraya tasarruf ede
bilir mi? 

HALÎL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Hayır. 
İcar bedelini alır. Eğer hüsnüniyetle ekilmişse* 
ancak arzın icarını alır. Mesele ne olursa olsun 
yer. sahibi tazminattan daha ileri bir şey alamaz. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) —Tecavüz 
eden bir kimseye hüsnüniyet.izafe edilebilir mi? j 
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HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) — İcabına 

göre, hâkimin hükmüne muhtaçtır. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Arka

daşlar, Kanunu Medeni suiniyet sahibi olan mü
tecavizler hiç bir zaman himaye edilmez diye açık 
bir hükmü ihtiva etmektedir. Asayiş ve nizamı 
muhafazaya ait olan bir kanun, vatandaşları bir 
biriyle hali münakaşada bırakırsa, bu kanunun 
hükmü heder olmuş olmaz mı? Kendi ve zor kuv
vetini kullanarak tecavüz ediyor, bu tecavüzden 
meydana gelen mahzurun önlenmesi tabiîdir. Hak 
ve adalet de bunu icabettim*. 

BAŞKAN — Teklifi tekrar okuyoruz. 
(Yusuf Karslıoğlu 'nun değiştirgesi'. tekrar 

okundu) 
BAŞKAN — Değiştirgeyi dikkatinize arze-

diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir, 

Maddeyi reyinize arzediyorum; kabul buyu
ranlar.. Etmiyenler.. İkinci madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tecavüz eden; gayrimenkul 
üzerinde terciha şayan bir hakkı olduğunu id
dia etse bile ait olduğu mahkemeye müracaat 
eylemesi lüzumu kendisine tebliğ olunur. 

Bu hal, tarafların mahkemeye müracaatla 
refiyet veya mülkiyet dâvaları açmalarına mâ
ni olmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Üçüncü madde kabul edil-? 
mistir. 

MADDE 4. — Tecavüzden evvel malı yedin
de bulunduran kimsenin tecavüz ve müdahale
nin Vukuunu öğrendiği tarihten itibaren 60 gün 
içinde müracaatta bulunması lâzımdır. Bu müd
det tecavüzün vukuundan itibaren bir seneyi 
geçemez. 

Köye ait gayrimenkullere vâki. tecavüzlerde 
köy halkından her hangi biri tarafından birin
ci maddede sözü geçen maddelere müracaat ha
linde dahi bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Bir değiştirge var, arzediyoruz. 

14 . IV . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Teklifin birinci maddesi üzerinde; (ellerin
de bulundurdukları) yerine (zilyed bulunduk
ları) tâbirinin kabulü, şekline ve bu değişikle' 
mütenazır ve ona uygun olmak üzere; 4 ncü 
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maddedeki (. . malı yedinde bulunduran kimse
nin) kelimelerinin de, kaldırılarak; (.•'. Teca
vüzden evvel malın zilyedi bulunan kimsenin...) 
tâbirinin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Muhlis Tümay 

(Komisyon ne diyor? Sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, komisyon iştirak edi

yor mu? 
SÖZCÜ ŞEMÎ ERGİN (Manisa) — İştirak 

ediyoruz.. 
BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle tekrar 

okuyoruz. 

MADDE 4. —• Tecavüzden evvel malın zilye
di bulunan kimsenin tecavüz ve müdahalenin 
vukuunu öğrendiği tarihten itibaren 60 gün için
de müracaatta bulunması lâzımdır. Bu müddet 
tecavüzün vukuundan itibaren bir seneyi geçe
mez. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi bu tashihle oyu
nuza sunuyorum, kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde bu kadardır, geri kalan kısmı.birinci 
maddeye nakil ve ilâve edilecektir. 

MADDE 5. —• Müracaat vukuunda vali, kay
makam veya vazifelendirecekleri memur veya 
memurlar tarafından tahkikat yapılır. 

Tahkikat on beş gün içinde ikmal edilerek 
karara bağlanır. Bu müddet içinde karar verile
mediği takdirde keyfiyet sebepleriyle üst maka
ma bildirilir. 

Verilen kararlar kesindir. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur, maddeyi ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tahkik memurlarının harcı
rahları ve zaruri masrafları müracaatçılar tara
fından Maliye veznesine yatırılır. Harcırah he
saplanmasında Harcırah Kararnamesi hükümleri 
esastır. 

Tahkikat sonunda tecavüzün menine karar 
verilirse, tahakkuk ettirilen paranın mütecaviz
den tahsiline de karar verilir. 

Bu paranın tahsiline mütedair olan karar 
fıkrası icra dairelerince infaz olunur. 

BAŞKAN 
rum. 

Değiştirgeler vardır, okutuyo-
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Yüksek Başkanlığa 

Altıncı maddenin aşağıda yazılı olduğu şe
kilde tadilini, teklif ederiz. 

Rize Siird 
İzzet Akçal M. Daim Süalp 

Madde 6. — Tahkik memurlarının harcı
rahları ile mûtat nakil vasıtası ücretleri müra
caatçılar tarafından Maliye veznesine ve bulun-
mıyan yerlerde belediye veznelerine veya köy 
sandığına yatırılır. 

Memur harcırahlarının tâyininde Harcırah 
Kararnamesi hükümleri esas tutulur. 

Birden ziyade işler mümkün oldukça aynı 
günde yapılır. Bir günde birden ziyade iş ya
pıldığı takdirde görülen işler aynı mahalde bu
lunursa harcırah ile nakil vasıtası ücreti iş 
sahipleri arasında müsavi hisselere, muhtelif 
mahallerde ise nakil vasıtası ücreti mesafe naza
ra alınarak mütenasip hisselere ve harcırah mü
savi hisselere göre taksim edilir. Tahkikat so
nunda tecavüzün men'ine karar verilirse tahak
kuk ettirilen paranın mütecavizden tahsiline de 
karar verilir. Paranın tahsiline mütedair olan 
karar fıkrası icra dairelerince infaz olunur. 

B. M. M. Başkanlığına 
Gayrimenkule tecavüzün define dair kanun 

tasarısının 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini saygı ile rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Mahmut Goloğlı; 

Ek fıkra : 
Birinci maddenin ikinci fıkrası gereğince 

yapılacak müracaatlarda harcırah ve zaruri mas
raflar, bilâhara haksız çıkacak taraftan alınmak 
üzere Devletçe ödenir. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) —Müsaa
denizle değiştirgemi tavzih edeyim, bu şudur; birin
ci maddenin ikinci fıkrası, yani 4 ncü maddenin 
bir son fıkrası vardır, bunun birinci maddenin 
ikinci fıkrası haline getirilmesi için bir önerge 
verilmiştir. Komisyon bunu bu şekilde tertipliyor. 

Bir köye ait bir gayrimenkule tecavüz vâki 
olmuştur, o köyden her hangi bir vatandaş bu 
tecavüzü kaymakama veya valiye haber vere
cektir. Şimdi bir vatandaş gidiyor, bu vaziyeti 
kaymakama veya valiye haber veriyor: ' Bizim 
köye ait bir gayrimenkule bir tecavüz vâki ol
muştur, buyurun tahkik edin diyor. Kendisine 
ait değildir, yalnız köye ait olduğu için haber 
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veriyor. Hakikaten böyle bir gayrimeiıkule teca- I 
vüz vâki olmuştur. Fakat mal kendisinin olma
dığı ve onun içinde zaruri masraf vermiyeceği 
için parayı vermedi diye tahkikat yapılmıya-
cak mıdır? Binaenaleyh bu gibi ahvalde munha- { 
sır olmak üzere yalnız kabul edilen fıkra gere
ğince zaruri masraf Devletçe ödensin, haksız 
çıkan taraftan tahsil edilsin. (Ya taecavüz yok
sa sesleri) Aksi takdirde muhbirden alınır. Ta
raflardan maksat budur. Yani haksız çıkan ya 
muhbirdir, ya mütecavizdir. Aksi takdirde ih
barlar neticesiz kalabilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Zeki Akça
lı ve Mahmut' Goloğlu'nun değiştirgeleri vardır. 

Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 

ERGİN (Manisa) — Efendim, Zeki Akçalı ve 
Mahmut Goloğlu arkadaşlarımızın 6 ncı madde 
hakkındaki değiştirgeleri, kanunun birinci mad
desinin müzakeresi sırasında aynen arkadaşları
mız tarafından verilmiş ve yüksek heyetinizce 
reddedilmiş bulunmaktadır. Bugün ortada de
ğişen her hangi bir şey olmadığına göre bu de
ğiştirgelerin reddi icabetmektedir ve komisyo
numuz da ayni fikirdedir. 

İzzet Akçal arkadaşımız bilhassa bu madde
ye birden ziyade işlerin bir günde görülmesi 
meselesini ilâve etmiştir. Ve esbabı mucibe ola
rak da, biz, bu kanunun birinci maddesinin gö
rüşülmesi sırasında evvelâ bir nizamname yapı
lacağını ve bu'hususların nizamnameye derce-
dileceğmi komisyon adına söylemiş bulunuyo
ruz. Yüksek heyetiniz burada nizamname yapıl
ması hususunu kanundan çıkarmış bulunmak
tadır. Ama yine burada İçişleri Bakanının vâki 
izahatı ve yüksek heyetinizin de tasvibiyle İç
işleri Bakanlığı burada yapılan münakaşalar- » 
dan ilham alarak keyfiyeti bir tamim ve tali
matla ait olduğu makamlara bildirecektir. Bu
rada konuştuğumuz hususlar teker teker yazıl
mış olacaktır. 

Binaenaleyh bir günde birden ziyade iş ç ık v 
tığı zaman vali veya kaymakam bunları nasıl 
yapacaktır şekli de haradaki müzakerelerden 
açık olarak anlaşılmaktadır. Biz komisyon ola
rak eski fikrimizde İsrarla yüksek heyetiniz ta
rafından birinci görüşmede vâki olan reddin 
aynen tekrarını rica ediyoruz. 

Goloğlu; köy meralarına -karşı'vâki tecavüz
lerin tahkiki için ödenecek harcırahın, devlet hazi- | 
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nesinden verilmesini istiyor; arkadaşımızın tak
riri. Bunun da esbabı mücibesinde, birinci gö
rüşmesine izah etmiştik, Devlet Hazinesine bu 
yükü yüklediğimiz zaman muhbirler yerli yersiz 
ihbarlar yapacak, idare makamlarını beyimde 
yere işgal edecektir. Bunun için ihbarı yapan 
vatandaş bunun masrafını takâbbül edeceğini 
bilmelidir. Ve ona göre ihbarini yapmalıdır. Bu 
takririn de komisyonumuz aleyhindedir. İştirak 
etmemektedir. Arz ederim. • 

BAŞKAN—İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Ri»e) — Muhterem arka

daşlar, altıncı madde hakkındaki tadil teklifi
miz dolayısiyle maruzatta bulunacağım. 

Hatırlarsınız, bundan evvel kanunun bir 
maddesinde, Hükümetçe bir nizamname yapı
lacaktır, kaydı vardır. Fakat bu kaydın bu
rada geçen uzun müzakereden sonra madde
den çıkarılması dikkate alındı ve bu nizamna
me kaydının maddeden çıkarılmasına komisyon 
da muvafakat etti.. Bu suretle kanunun tatbi
katını gösterebilecek olan nizamnameden sar
fınazar edildi. Şimdi komisyon demektedir 
ki, İçişleri Bakanlığı bir tamim, yapacak o 
tamim'de maddedeki hüküm nazarı itibara alı
nacak ve böylece tatbikatta bir aksaklık husu
le gelmiyecektir. Adalet Komisyonu böyle bir 
mütalâada bulunuyor. Halbuki biz bunu yerin
de görmüyoruz. Adalet Komisyonuna hatırla
tırım'Adliye Harç Tarifesi Kanununun tatbi
ki ndan evvelki zamanlarda mahkemeler, tara
fından tatbik edilen harcırah muameleleri pek 
vahimdi. 

Hüseyin Ortakçıoğlü arkadaşım vah vah de
mektedir. Esef etmesinler. Mahkeme kararla
rını, dosyalarını, tetkik buyursunlar. 10 saat
lik yola giden hâkim nakil masrafının dışın
da 38 lira seyahat masrafı alır. Hâkimlik, sav
cılık yapmış olan arkadaşlarım bunu gayet iyi 
bilmektedirler. 

Bu talimatnameye yer verilmeli midir, tali
matname yapılabilir mi? 

Tatbikatçılar daima kanunun metnine bağ
lı kalırlar. Bugünün İçişleri Bakanı böyle, ya-
rıaki başka türlü düşünür. Hattâ her tatbikat-
çıii'jı buradaki müzakere zabıtlarını, münakaşa
ları okuduğunu kabul etsek bile hepsinin an
layışı başka başka olacaktır. Nitekim Adalet Ko
misyonunun sözcüsü ile benim düşüncem biri-
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birine tetabuk etmemektedir. Kaldı,ki, kanun 
koyucusu daima aynı prensipleri hâkiin! kilar. 
Daha henüz bir ay evyel; bir buçuk ay evyel 
kabul ettiğimiz bir kanunda aynı hükümler yar
dır. O zaman bunar itiraz eden arkadaşımız içı-
kup: demediler ki, maddeyi tafsile lüzum/yok
tur,^ bir tamim yapılır. Tamimle:P iş halledilir 
demediler. Şimdi, yani bir buçuk ay sonra bir 
kanun çıkarıyoruz o kânundaki hükümler baş
ka başka. 

Bu kanunun bu maddesi böyle çıktığı tak
tirde tatbikatta köylü vatandaşlarımızdan fazla 
miktarda harcırah alınacaktır Ve onun önü
ne geçilmesinin imkânı yoktur. 

Nakil vasıtası ücretleri bahsinde yalnız na
kil vasıtası ücretlerinden bahsedilmemesi, mû
tat nakil vasıtası tâbirinin konulması zaru
reti vardır. Tramvay, otobüsle, dolmuşla, dol
muş otomobille gidilmesi. mümkün olan bir ye
re hususi bir otomobillo gitmeyi bugünkü ik
tidarımız asHai tjefcviz etmez. Ve bunu bir lüks 
addederiz, biz. Bundan başka, bir günde bir-
Jçaç dş - yapılması . mümkün olan hallerde 'ayrı 
ayrı günlerde ayrı ayrı para alarak, vesaiti 
^nakliye ücreti. ve harcırah alarak yapılmasını 
da bugünkü iktidarımız asla terviç etmez. Ka-
jııuıtraı maddesinde bu hususları esaslı olarak 
rbiz koymuş bulunmaktayız. Teklifimizde ısrar 
ediyoruz ve yeniden bu teklifi getirmiş bulunu-
yoruîî. Tatbikattan gelmiş olan arkadaşlarım 
bu derdi gayet iyi bilirler ve takdir ederler.. 
Ekseriya memurlar muayyen işleri biriktirir
ler ve bir günde yapılabilmesi imkânı olduğu 
halde basan yapmazlar. Bunun nasıl hasis emel
lerle cereyan ettiğini izaha elbette lüzum yok
tur. îşte bu maksatladır ki; bi'z teklifimizde 
.ısrar ediyoruz ve bu teklifi tekrar yüksek hu
zurunuza getirmiş bulunuyoruz. Adalet Ko
misyonu bunun İçişleri.Bakanlığının bir tami
mi ile halledeceklerini ve binaenaleyh böyle bir 
teklife ihtiyaç olmadığını bildirmişlerdir ve 
bu fikirlerinde ısrar ediyorlar. Takdir Yüksek 

, Heyetinizindir.; Ben yalnız bu boşluğun doldu* 
rulması için vazifemi .«yapmış bulunuyorum. 

••i] (alkışlar). • •''*• 
;İ;iji MAHMUT: GOLOĞLIJ :(Trabzon) — Efen-
Hjftyjûij'i,:: komisyon sözcüsü!^ arkadaşım geçen otu-
!îİlrumda esasen lYüksek îîeyetinizin temayülünün 

belirmiş olduğu ve kendilerinin de müdafaa 
etmiş olduklarını söylediği, yani, yol masrafı
nı her kes kendi vermelidir, noktası üzerinde 
durmuşlardı. Biz evvelce bir teklif yapmıştık, 
reddedilmişti, dediler. Evvelce yaptığımız tek
lifler daha genişti. Benimki de daha genişti. 
Bir fakrü hal kabul ediyor, bunu da araya 

1 koyuyorduk. Fakat Yüksek Heyetinizin tema
yülüne şahit olduk ki; her hangi bir işe götür
mek için sonra kendisinin ödemesi suretiyle har
cırah masrafını kabul etmiyor; Bu geniş teklif-

i-'iteri kısalttık, hem Devlete yük'olmaması, hem 
de para verilmedi diye bir hakkın ziyama' se
bep olmaması için bir teklif yaptım. Eskiler 
genişti, daha şümullü idi. Şimdi bunu tadil edi
yoruz. Şöyle ki: 

Bir köyün gayrimenkülüne bir tecavüz vu-
kubulur da, köy muhtarı da bir suiniyetle" bunu 
ihbar etmezse, bu takdirde bir vatandaş gelir* 
de ihbar ederse bu kadar istisnai ahvale mün
hasır olmak üzere, Devletin bilâhara ya müte
cavizden veya muhbirden almak üzere bu mas
rafı kendisi görür demekle Devlete burada bir 
yük yüklemiş olmuyoruz. Teklifimin, bu "hale 
münhasır olmak üzere kabulünü1 arzederim. 
Komisyonda,' arkadaşlarınım" da hatırlattıkları 
gibi, (haksız çıkacak taraf) tâbirini kullanmış
tım, bunun' (muhbirden veya mütecavizden) 
şeklini teklif ediyorum, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN —- Birinci maddeyi bugün yetiş-
tiremiyeceğnıi komisyon ifade ettiğine, ıgö re 6 
aicı maddeden itibaren görüşmeye bilâhara de
vam etmek üzere 16 nisan Çarşamba günü sa
at 15 te toplanılmak üzere birleşime sön veri
yorum. 

Kapanma saati : 18,40 

• * « - öjsüÇs • * • • 
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B — YAZILI SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş'm İz
mir'de Keten Çarşısında 35/37 numaralı gayri
menkulun mülcj'evvizi Mustafa Burhanettin Ba-
rulçuoğlıı'nun noter mukavelesiyle ve iki sene 
müddötle Muhittin Yalçın'a icara verdiği yapı 
için Hazinece istenen icar bedeli hakkındaki so
rusuna Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yazılı 
cevabı (6/575) 

•Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek 
katma 

1. 4797 numaralı Kanunun 1 nci madde
sinde : • 

(Devlet malı gayrimerikullerin 1 . VI '. 1945 
tarihine kadar kira bağıtlarında yazılı süre dı
şında işgaline devam edilmesinden doğan alacak
lar aranmıyacağı gibi bağrtsız olarak işgalinden 
ötüyrü de ecri misil aranmaz... gerçekleşmiş bu 
gibi alacaklar idari ve adli kararlarla kesinleş-
aniş olsalar dahi terkin edilir), şeklindeki hük-
mo rağmen izmir'de keten çarşrsmda'35/37 nu
maralı gayrimenkulun mütefevvizi Mustafa Bur
hanettin Barutçuıöğlu'nun 21 . İV . 1930 tarihin
de Noter mukavelesiyle Muhittin Yalçın'a iki se
ne müddetle icara verdiği bu yapı için izmir 
Millî Emlâk Müdürlüğü'rum 210 ve izmir icra 
Dairesinin 45/2 dosyalariyle sözü geçen iki se
nelik mukaveleye ait icar bedelini Muhittin Yal
çın'dan istemektedir. 

2. Burhanettin Barutçu oğlu bu icarın 122 
lirasını peşinen almıştır. Muhittin Yalçın'in 
Hazine ile hiç bir bağıtı yoktur. Buna ve mütft-
addit itirazlarına rağmen dairesi icrâi takibata 
ıslarla devam etmektedir. Ayrıca da Anayasa
nın sarih 'hükmüne rağmen Muhakemat Müdür
lüğü 13 . VI . 1951 ve 613 - 1947/6905 sayılı ce
vaplarında aynen « bugüne kadar yapılan takip 
muamelelerine ve mevcut kanuni (mevzuata naza
ran talebinizin ^tervicine imkân görülemediğine 
ve bundan böyle halledilmiş bulunan hususlara 
ait müracaatlarınıza cevap verilmiyeceğine bil
gi edinilmesi rica olunur » şeklinde kânun hudut
larını çok aşan bir de cevap vermiştir. 

3. 1 nci f Arada zikrettiğim kanuni hüküm
lerin ilgası hakkında her hangi bir kanun hatır-.-
lamıyorum. O halde sarih olan bu hüküm mu
vacehesinde Hazine ile hiç bir bağıtı lolcmıyan bu 
vatandaş hakkında takibata devam edilmesi yor 

Umudaki izmir Muhakemat Müdürlüğü ısrarı 
hangi mülâhaza ile ve ne gibi kanuni esaslara is
ti nadettirilerek devam ettirilmekte ve kanunun .bu 
sarih hükmü hangi mucip sebeplerle bu hadise
ye tatbik edilmek istenmekledir. ' • " 

Bu konuda etraflı şekilde yazılı olarak iza
hat verilmesi; bakanlığın bu noktai nazara işti
rak edip etmediğinin ilâveten bildirilmesi için 
keyfiyetin Maliye Bakanlığına tevdiini üstün 
saygılarımla rica ederim. . ı! 

7 . I I . 1952. 
Çorum .Milletvekili 

• Baha Koldaş-' 

T/C. 
Maliye Bakanlığı 4 . IV. 1952 

Millî Emlâk Müdürlüğü 
Şube'3 Müdürlüğü 
Sayı : 3361/2104 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
C .- 9 . I I . 1952 gün ve 6/5^5, 3084/6743 sa

yılı yazıya. 
izmir'de Keten çarşısında 45/37 numaralı 

gayrimenkulun mütefevvizi Mustafa BürHariettin 
Barutçuoğln 'nun noter mukavelesiyle ve iki sene 
müddetle Muhittin Yalçın'a icara yerdiği yapı 
için Hazinece istenilen icar bedeli hakkında Ço
rum Milletvekili Baha Koldaş tarafından veri
len yazılı soru önergesi cevabının ilişik olarak su
nulduğunu saygı ile arzederim. i 

Maliye" Bakanı 
H. Polatkan 

3361/2104 / 
Çorum Milletvekili Baha.Koldaş tarafından 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan
lığına yerilen yazılı soru. önergesi cevabıdır : 

izmir -de, Keten Çarşısında 35/37. numaralı 
gayrimenkullerin mütefevvizi Mustafa. .Burha
nettin Barutçuoğlu'nun noter mukavelesiyle ve 
iki sene müddetle Muhittin Yalçın'a icara ver
diği gayrimenkulun icar bedeli Hakkındaki soru
nuz ile bu husustaki muamele incelendi. 

Yukarda sözü geçen Keten Çarşısında 35/37 
numaralı gayrimenkul Girit mübadillerinden 
Mustafa Burhanettin'neteff iz edilmiş ve yapılan 
bu tef f izi mütaakıp noterden re 'sen tanzim olunan 
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2İ Nisan 1930 tarihli kontrato ile seneliği 244 I 
liradan iki sene müddetle mumaileyh tarafından 
Muhittin Yalçın'a kiraya verilmiştir. 

Mustafa Barutçu namına yapılan teffiz İçiş
leri ipakanlığmın 28 ; ji . .1930 tarihli yazısı ile 
iptali edilmesi üzerine, rmecurun yeniden Hazine 
uhdesinde kalması ve ldra , mulaıyelenamesinin 
mucir lehine mevcut hak ve vecibenin Hazineye 
intikal etmesi dolayısiyle iki senelik kira bedeli 
tutam oları 488 liranın tahsilini teminen Muhittin 

- Yalçın aleyhine 16 . 11.. 1933 tarih ve 933/8715 
numaralı ve devren 939/60 sayılı dosya ile ilam
sız icra takibine başlanmıştır, 

Borçlunun adresi tesbit edilemediğinden icra 
başkanlığının 25 . 10 . 1938 tarihli kararı ile 
ödeme emri ilânen tebliğ olunmak suretiyle İzmir 
Karşıyaka Celâlbey sokağında kftin evinin haczi 
cihetine gidilerek satışının temini yolu tutulmuş 
ve fakat borçlu tebligatın usulsüzlüğü sebebiyle 
takibin iptalini istemiştir. îcra Yargıçlığmca şi
kâyet haklı görülerek takibin iptaline karar ve
rilmiş ise de, bu karar 30 .11 . 1952 günlü Yar
gıtay kararı ile tebliğin yolunda olduğu kabul 
olunarak bozulmuştur. Bundan sonra davacı ta
rafından müruruzaman ve daha bâzı hususlar 
hakkında yapılan şikâyetler icra Yargıçlığmca 
reddedilmiş ye bu kararın temyiz edilmesi üze
rine icra tetkik merciinin 11 . 9 .1944 günlü ka
rarı ile Hazinenin icra takibinin Mustafa Burha-
nçttin ile borçlu arasında akit olunan kira muka
velenamesine müstenit olması sebebi ile işin 
tetkik vo halli vazifeli mahkemeye ait bulundu
ğu! ileri,sürülerek görev noktasından reddolun-
muş ve davacının görevli mahkemede dâva aıç-
makta muhtar olduğuna 'karar verilmiştir. 

Bunu mütaakıp borçlu, asliye hııkuk mah
kemesine müracaat ederek takibe esas olan ki-
raközleşmesinin tücaret yapmak sebebiyle ken
disi ile Burhanettin taraşında yapılmış oldu
ğunu: ve sözleşme akdinden az bir müddet son
ra gayrimenkulu Cemşit adlı ortağına devre
dip «ıradan çıktığnn ve Hazinenin esasen taraf 
olmadığını ve bu akde dayanarak kira bedeli 
istemeye hakkı bulunmadığınî beyan ite borç
tan kurtulma dâvası açmıştır.: 

önce asliye hukuk mahkemesince davalının 
borçtan kurtulmasına karar verilmiş ve bıı ka-
i'ar Yargıtay 4 neft Hukuk Dairesinin 4 Şubat 
1946 günlü ilâmı ile dükkân kirasının, ticaret 
îtleri olması ve hukuk mahkemesinin görevi clı- 1 

.1952 Ö : 1 
şında bulunması sebebiyle bozulmuş ve dosya 
vazifeli ticaret mahkemesine-•tevdi1 edilmiştir. 

Ticaret ımahkemesinde sapılan duruşma so
nunda borçlunun ödeme emrine süresi içinde.iti-
r.az etmemesi yüzünden îcra ve İflâs Kanu
nunun 66 ncı maddesi gereğince takibin kesin
leşmesi dolayısiyle davacının borcunu tamamen 
ödedikten sonra geri .«almakta- muhtar olmak 
üzere dâvasının reddine 3 . I I I . 1948 tarihinde 
karar verilmiş ve bu karar Yargıtayın 25.X. 
1948 günlü kararı ile onanmıştır. 

Hazine matlubu bu şekilde derecattan ge
çerek borçlu aleyhine icra takibine devam edil
mekte iken adı geçen 29 . XI , 1950 tarihli ver
diği dilekçe ile, 6 aylık kira bedeli tutarı olan 
122 lirayı peşinen mucir Mustafa Burhanettin'e 
kira mukavelesi mucibince verdiğini iddia et
miş ve aksini ispata medar olacak hiçbir belge 
bulunmadığından iddiası kabul edilerek mez
kûr 122 lira iki senelik kira bedeli olan 488 li
radan tenzil olunmuş ve bakiyeye kalan 366 li
ra üzerinden takibe devam edilmeye başlanmış 
ve keyfiyet borçluya bildirilmiştir. 

Bilâhara borçlu alacağın 4797 sayılı Kanun 
gereğince terkine tâbi olduğunu iddia etmiş 
ise de, talebinin tervicine imkân görülememiş 
ve keyfiyet kendisine bildirilmekle beraber ta
kibe 366 lira üzerinden devam edileceği icra 
zaptına yazılarak memurlukça da tebliğ tari
hinden itibaren 7 'gün içinde îzmir îcra Tetkik 
ımereiine müracaatta muhtar olduğu yine borç
luya tebliğ edilmiştir. 

Filhakika 4797 sayılı Kanunun birinci mad
desi, devlet malı gayrimenkullerin 1.VI.1945 
•tarihine kadar kira bağıtlarında yazılı süre 
dışında işgale devam edilmesinden doğan ala
cakların ve bağıtşız olarak işgal edilmekten 
ötürü de eerimisil aranmıyacağım âmir oldu
ğundan bu hükmün yukarda arzedilen sebep 
muvacehesinde hâdiseye 'tatbikma imkân görü
lememiştir. Çünkü borçludan^ talebedilen kira 
alacağı 21 Nisan 1930 günlü kontratoya isti
naden; 1 . I I I . 1930 dan 30 . IV. 1932 tarihine 
- <kadaf, yani kira bağıtında yazılı süreye aittir. 

Muhittin Yalçın'm gayrimenkulu mütefev-
viz Burhanettin'den kontrato ile kiralamış, bi
lâhara Burhanettnı namına yapılmış.: tefvizin 
İçişleri Bakanlığının .28 ...V. 1930 tarihli karanı 
ile iptali 'üzerine gayrimenkul Hazineye inti
kal etmiş bulunduğundan Hazine Burhanet-
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iın'in: haklarına halef olarak-borçludan kira 
bedellerinin tahsilini ilamsız icra takibi- ile ta-

. lebetmiştir. Borçlu, , bu sebeplo, Hazineye aif; 
gayrimenkulu bağıtsız olarak işgal etmemiştir. 
Hazinenin Burhanettin'in hakkını halef olarak 
»takibe devam €tmi$ olmasına göre borçlunünjj 
işgalinin bağıtsız bir işgal telâkkisine imkân 
bulunmamış, bu sebeple 4797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin şümulüne girmediğinin ka
bulü lâzımgeleceği mütalâaedilmiştir, 

Keyfiyet arzolunur. 
: ' ,- ' 21. IH.1952 

Maliye Bakanı 

\0. — Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'inj 
Ege ve Çukurova Pamuk Tarım, Satı§ Koopera
tifleri Bitlikleri tarafından kendi hesaplarına or
taklardan ve ortak dı§ı mubayaa edilen pamuk
larla Hükümet hesabına mubayaa edilen pamuk
ların nevileri itibariyle ortalama mubayaa fiyat
larına, bunlardan satılan veya ihraç edilen pa
mukların nevileri itibariyle miktar ve ortalama 
satı§ fiyatlarına ve elde bulunan istoklara dair 
sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete'nin yazılı cevabı (6/613) 

26 . III . 1952 
B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun yazılı olarak Ekonomi 
Bakanlığınca cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Cahid Zamangil 

Yazılı soru : 
Ego ve Çukurova Pamuk Tarım Satış Koope

ratifleri Birlikleri tarafından : 
- " a) Kendi hesaplarına ortaklardan ye ortak 
dışı mubayaa edilen pamukların, nevileri itiba
riyle, miktarları ve ortalama mubayaa fiyatları; 
bunlardan satılan veya ihraç edilen pamukların 
nevileri itibariyle, miktarları ve ortalama satış 
fiyatları; 

b) K/857 karar uyarınca Hükümet hesabı
na mupayaa edilen pamukların, nevileri itiba
riyle, miktarları ve ortalama mubayaa fiyatları; 
bunlardan satılan veya ihraç edilen pamukların, 
nevileri itibariyle, miktarları ye ortalama satış 
fiyatları; 

c) a ve b kategorilerinden elde bulunan 
stoklar. (Bu malûmat cevap verilirken müm
kün olacak en son tarihe ait olmalıdır.) 

.İ952 i O : İ 
•T. C, 

Ekonomi vo Ticaret Bakanlığı 
Teşk. ve Küçük Sanat îş. Gn. Md. 

§. III 12 . IV . 1952 
Sayı Genel ; 22206 

özel : 6/2898 
- ': ft'ö*ö : •. - : ,:. ,:.-4 : . '-

Kanunlar MMürlüğüSade-
II '27 : III . 1952 tarifili ve 
6/613 - 3299/7228 sayılı 
yazıya O.''.. ; 

T. B: M. Meclisi BaşkânhğinüJ ff 

îzmir ve Çukurova Pamuk Tarım Satıg koo
peratifleri birlikleri tarafından kendi hesapları
na (ortak ve ortak dışı) mubayaa edilen pamuk
larla Hükümet hesabına satmalman pamukların 
nevileri itibariyle ortalama mubayaa fiyatlarına, 
bunlardan satılan veya ihraç edilen pamukların 
nevileri itibariyle miktar ve ortaklama satış fi
yatlarına ye elde bulunan stoklara dair Trabzon 
Milletvekili Cahid Zamangil tarafından Verilen 
yazılı soru Önergesine müteallik malûmat soru 
esasına göre hazırlanmış ve iki nüsha olarak 
merbuten takdim kılınmıştır. 

Gerekli muamelenin yapılmasına müsaadeleri
ni saygılarımla rica ederim. 

Ekonomi ye Ticaret 
'. •'• Bafcani "••'."•".' 
Muhlis Eöte.V;. 

1 . IV , 1952 itibariyle • , 
1. îzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği.;' :. ','"-".... 

a) 1951 \ rekoltesinden ortaklardan tesellüm 
edilen 51000 tonluk çiğitli pamuğun mahlıça 
tahvili suretiyle. 

Kalite Vasati fiyat. (Kr.) .- • - Ton 

I 434 ; ^ 
I I 417 

III 369 , -
IV 288 
Kampanya mahlıç 
pamuğu ,247 • - , -

(Bu fiyatlara birlik masraf lan dâhil. 
değildir) •/;:•.. 

13.000 
2.830 
1.443 

611 

fîl'i230 

18.114 

' 
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Kalite 

Satışlar : 

I 
11 

III 
iv 

1950 s<mesir 
tan satılıp 
Fransız aliv 

Stoklar : 

I 
II 

III 
IV 
Kampanya 

'' r 

b) K/857 
mubayaa cc 

I 
II 

in 
IV 

Vasati fiyat (Kr.) 

347 
. 3 0 1 

259 
271 

ide fob îzmir 209 kuruş-
bu sene teslim edilen. -

re satıhları 

mahlî'ç. pamuğu 

sayılı Kararnameye göre 
ileıi: 

345 
336 
226 
200 

Ton 

9.014 i 
1.670 

G65 ! 
430 j 

11.781 ! 

1.054 

12.835 

2.935 ! 

1.155 
' 778 

181 
230 

5.279 

4.292 
389 
80 
49 

.İM Ö : İ 
2. Çukurova Pamuk Tarım Satış 
leri Birliği : 
a) Ortaklardan tesellüm edilen : 
Kalite Vasati fiyat (Kr.) 

I 343 
.11 305 

Satışlar : 

I ' 345 
II 33Q 

İhracat : 

I 345 
II 340 

Stoklar : . . . . . 

I 
Iİ i 

b) K/857 sayılı Kararnameye gör* 
mubayaa edilen: 

I 290 
j II 240 

III 200 

kooperatif* 

• ^ T o n \ ' - . 
' • > . . 

5.782 
801 

6.583 

3.706 
700 

4 406 

124 
80 

204 

1.952 
21 

1.973 

8.022 
799 
263 

4.810 

Bunlardan henüz bir şey satılamamıştır. 

o) Geçen yıl müdahale tertibinden 
alınarak Sümerbankça tesellüm edil-
miyen pamuklardan, kalan: 

I 
II 

m 
iv 

620 
611 
597 
580 

9 
12 
81 
39 

141 

Satışlar : 

I 
II 

Stoklar : 

I 
II 

m 

9.084 

286 
216 

50 
20 

70 

7.972 
779 
263 

9,814 



;§ :M İ4.4 
3.- .*— %'rahmi Milletvekili Cahid, ZamdngİV- I 

w, Fisko Birlik taraf mâm Hükümet hesabına 
müstahsil veptüccardan mubayaa edilmi§ olan 
fındıkların miktar ve ortalama mubayaa fiyat-
lariyle bu fındıklardan yapılmış olan iç satış | 
mya ihracatm miktar ve' ortalama ,satış fiyat- I 
lavım ve birliğin kendi hesabına yaptığı mu
bayaaya dmr sorusuna, Ekonomi ve Ticaret Ba
kanı Muhlis Ete'nin yazılı cevabı (6/614) 

26. I I I . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına de
laletlerini saygılarımla rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Cahid Zaman gil 

Yazılı soru : 
I - Fisko Birlik tarafından K/840 ve K/854 

kararnameler uyarınca Hükümet hesabına : 
a) Müstahsıldan mubayaa edilmiş olan fın

dıkların miktarı, ortalama mubayaa fiyatı; 
b) Tüccardan mubayaa edilmiş olan fındık

ların miktarı, ortalama mubayaa fiyatı; 
e) Müstahsıldan ve tüccardan mubayaa e-

dilmiş olan bu fındıklardan yapılmış olan (iç 
satış veya) ihracatın. miktarı, ortalama satış 
fiyatı. (FO]B Karadeniz Limanları veya CİF 
İstanbul) 

II - Birliğin kendi hesabına yaptığı mubayaa 
varsa, bunlar hakkında da aynı malûmat. (Bu 
malûmat cevap verilirken mümkün olacak en 
son tarihe ait olmalıdır.) 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 12 Nisan 1952 

Teşkilâtlandırma ve Küçük 
Sanatlar Gn. Md. Ş. 

Sayı : Genel : 22207 < 
Özel : 6/2899 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ICanunlar Müdürlüğü, ifadeli 614/6 ve 7227/ 

3300 ya. C : 
Fisko Birlik tarafından Hükümet hesabına 

müstahsil ve tüccardan mubayaa edilmiş olan 
fındıkların miktar ve ortalama mubayaa fiyat-
lariylo bu fındıklardan yapılmış olan iç ve dış 
satışlara ait miktarlar ve fiyatlara ve Birliğin 
kendi hesabına yaptığı mubayaalara mütaallik 
olmak üzere Trabzon Milletvekili Cahid #aman-
gü tarafından verilen yazılı soru önergesine 
ait malûmat soru esasına göre hazırlanmış ve iki 
nüsha olarak merbutan takdim kılınmıştır. 

Gerekli muamelenin yapılmasına müsaadele
rini saygılarımla rica ederim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Eto 

~ - | M -



B ; 01 14.4 
1 . IV . 1952 tarihindeki vaziyet 

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ta
rafından müstahsıldan müdahale yoliyle, 

a) K/840 sayılı karar gereğince, 
I - Kooperatiflere ortak olan müstahsıldan 

tesellüm edilen kabuklu fındıklar : 
Vasati 
fiyat 

Kalite Kr. Ton 

1952 0 : 1 

% 50 randımanlı tombul 100 
kr. bareme göre avans 

% 45 randımanlı sivri 100 kr. 
bareme göre avans 

95 

95 

2335 

758 

1951/1952 bilançosunda katî he
sabı yapılmak üzere kg. bagma 
muvakkat ri&turn 
Satışlar : 
İçe tahvil edilen tombul fın
dıklardan Fob Karadeniz 
Dâhilde 
İhraç 

» » 
Sivri Dahilde 
» îhraç 

3093 

5 

502 
448 

229 [1] 950 
270 
168 

106 438 
(Sivrilerde 95 kr. maliyete mu
kabil 106 
Tombullarda 205 kr. maliyete 
mukabil 229 
kr. la satışlar yapılmıştır,) 

II - Müstahsıldan mubayaa 
edilen kabuklu fındıklar : 
Kalite 

% 50 
% 50 
% 45 

randımanlı tombul 
» » 
» » 

95 
100 
80 

151 
2004 

80 

2235 

[1] (3100 ton kabukluya makabil) 

Kalite 

TIiç satış, yapılmamıştır. 
b) K/854 sayılı karar ge

reğince tüccardan mubayaa 
edilen iç fındıklar, 
İç fındık İhraç limanları iti
bariyle Fob 
Satışlar : 
îngiltero 'ye Fob Karadeniz 

Vasati 
fiyat 
Kr. . Ton 

230 4520 

231 -^ 10 

4. — Malatya Milletvekili Meltyuejk Kartal'ın, 
halen kaç bucakta sulh mahkemesi kurulduğuna 
ve bu bucaklarla bağlı bulundukları ilçelerin 
isimlerine dair sorusuna Adalet 'Baltanı Bük-
neddm Nasuhioğlu'nun yazılı cevabı (6/620) 

2 . I V . 1952 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

1. Halen - kaç bucakta sulh mahkemesi ku
rulmuştur? Ve bu bucakların isimleriyle bulun
dukları ilçeler hangileridir? 

Yukarda yazılı sorumun İçtüzüğün 149 ve 
mütaakıp maddeleri gereğince Adalet Bakanlı
ğınca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygı ilo dilerim. 

. Malatya Milletvekili 
1 Mehmet Kartal 

T. O. 
Adalet Bakanlığı 

Zatiş. UM. Müdürlüğü 
Kadro, Teşkilât 

Sayı: 43/110 

12 . IV . 1952 

Özü: Bucaklarda kuru
lan suh mahkemeleri H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Kanunlar " Müdürlüğü ifadeli 4 . IV . 1952 
tarih ve 6/620 sayılı yazıya karşılıktır. 

Malatya Milletvekili Saym Mehmet Kartal'ın 
yazılı soru önergesiyle istenen, bucaklarda ku
rulmuş sulh mahkemelerine ait listenin ilişik ola
rak sunulduğu saygı ile arzolıurar. 

Adalet Bakanı 
Bükneddin Nasuhioğlu 

— 395 — 
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• y Halen sulh mahkemesi İmrıümttg. olan bucaklar 

Bucak îleesi ili ! Kurulug tarihi 
, . U | | . r I X J n | - „ | L M ; r | j ı r | . , ı r u , J | | B . . , . . . , , , „ „ > . . . , l l l . .H.. . l , . . .1rl . , ' . . - . i » ,.-—T . . . . . • „ | . | • - • b - [| - 1 

. . Senirkcnt Uluborlu İsparta •• 11. 5 .1951, 
Enez Keşan Edime 11 .5 .1951 
Havsa • Merkez Edime "' 6 . 9 . 1 9 5 1 , ! 
Eflani Safranbolu Zonguldak' •;; 1 1 . 9 . 1 9 5 i ' 
Babadağ Sarayköy Denizli 27. 8 .1951 
Pmarhisar Merkez' Kırklareli 2.10.1951 , J 
Mahmudiye Morkcz Eskişehir 8.10.1951 
Gelendos Şarkikaraağaç, İsparta 7.11.1951 
Arhayi .Hopa- Çorum 10.3 .1952 
Hocalar Sandıklı Afyon » 
Güdül Ayaş Ankara » 

':'': Kalkaıi Kaş Antalya » 
Marmara Erdek Balıkesir » 

' r Yığılca Düzce Bolu » 
'" '^ "İrsis . Yusufeli Çoruh » 
. Ortaköy Mecitözü Çorum ».' '•'•' 

Karaman .. Acıpayam., Denizli > 
.. Hazro . Silvan „ Diyarbakır i : • 

Söylemez .Karayazı Erzurum --'%•' • ' 
.•V. v Cinkife Merkez Gazianteb ' » 

..'.'.. .. Tomarza . Develi Kayseri » 
,. ' , , . . Kârahasanîı. Avanos . Kırşehir » 

Pâmukova .Geyve Kocaeli » 
Zıvanlç, . Cihanbeyli . Konya » 
Örencik Emet Kütahya » 

. Ahmetli Turgutlu Manisa. » 
Aybastı % ^Gölköy ..•.,. Ordu » 
Ardegen ; Pazar, Bize » 

,- , Şefaatli .Yerköy . Yozgad » 
Kurucaşile Bartın. Zonguldak > ' 
Çaldıran ,. Muradiye Van » 
Pazar Turhal Tokad » 
Gürpınar Ayvacık Çanakkale • . » • • • 

. . îpsile ^ H&fık Sivas » 
,Çühgü§ Çermik Diyarbakır » 
Bayat Emirdağ Afyon » , v 

' ' - Büyükörhân'' Orhaneli Bursa » . 
Çamlıdere- Kızılcahamam Ankara » -
Çavdır , •• Tefenni - Burdur » . -. 
Kıbrısçık* Seben Bolu 4. 4 .1952 
Kırelî Beyşehir Konya 9 .4 .1952 
Şarayönü • • Kadınhanı Konya . * • • • : 

. . - . ' . İlla Merkez Muğla » 
• ' . Savaştepe Çerkez Balıkesir » 

.-•- îbradı Akseki Antalya » 
Harmancık Orhaneli Bursaa » 

•ta4h^kdfcı^fr4fe^tt>4M4to4fe^^4^4^4Mfc4kt4fcv 

T. B* M. Üf. Basımevi 



S. SAYİSİ : t İ J 

Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pekkip'in milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/289) 

" ' T. C. 
Başbakanlık 2i . II . 1952 

Yazıî§leri ve Sicil Müdürlüğü . -- • • 
özel No. 6/2-506, 6/455 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

14 . 1 . 1952 akşamı Lüleburgaz Belediye sinemasında verilmekte olan konserde vazife halinde 
bulunan Emniyet Âmiri Hikmet Taylan'ı tahkir ettiği ve dövdüğü ihbar olunan Kırklareli Millet
vekili Sıtkı Pekkip hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek 
üzere Adalet Bakanlığından alman 13 . II . 1952 tarih ve 28/67 sayılı tezkere örneği ile eklerinin 
bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
•.':•_..:•.',• ' .', •• •';'" ' ' "' •" : ': : ' • A.Menderes • 

Adalet Bakanlığının (Ceza îş. U. Md.) 13 . II . 1952 tarih ve 28/67 sayılı tezkeresi örneğidir 

Yüksek Başbakanlığa • • .* 

Kırklareli C. Savılığmdan alman 28 . I . 1952 tarihli yazıda; 
14 . I . 1952 akşamı Lüleburgaz Belediye sinemasında verilmekte olan konserde vazife halinde 

bulunan Emniyet Âmiri Hikmet Taylan'ı tahkir ettiği ve dövdüğü ihbar olunan Kırklareli Mil
letvekili Sıtkı Pekkip hakkında takibat icrası için mumaileyhin milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılmanı istenmiştir. 

Lüleburgaz C. Savcılığınca yapılıp Kırklareli C Savcılığından gönderilen mezkûr olaya ait ha
zırlık tahkikatı evrakı bağlı olarak sunulmuştur. 

Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereğinin ifasına müsaade buyurulmasını saygı
larımla rica ederim. 

Adalet Bakanı. 
R. Nasuhioğlu 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/289 
Karar No. 30 

Ü. IV, 1952 

Yüksek (Başkanlığa 

Lüleburgaz Belediye Gazinosunda verilmek
te olan konserde vazife halinde bulunan emni
yet âmirini tahkir etmek ve döğmekten dolayı 
suçlu sanılan. Kırklareli Milletvekili Sıtkı Pek-
kip'in milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkındaki (Başbakanlığın 6/455 sayı 
ve 21 . I I . 1952 tarihli yazısiyle ilişiği dosya, 
Karma Komisyonumuza havale edilmekle konu
nun incelenmesi ve sonuca göre raporunun ya
zılması için, İçtüzüğün 178 nci maddesi gere
ğince ad çekme suretiyle ayrılan Hazırlama 
Komisyonuna tevdi edilmişti. 

(Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya, 
(Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Sıtkı Pekkip'e isnadö-
lunan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci madde
lerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

OBu itibarla yapılmak istenen kovuşturma 
ve yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi ge
reğince dönem sonuna bırakılmasına oybirliğiy
le karar verildi. 

(Kamutayın yüce tasvibine arzolumnak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

! Başkan Bu. Rapor Sözcüsü 
Manisa Manisa 

Refik §. İnce §• Ergin 

Katip. 

Ankara 
C. Soydan 

Ankara 
0. Ş. Çiçekdağ 

Balıkesir 
V. Asena 

Edirne 
M. Enginün 

Gümüşane 
H. Tokdemir 

îzmir 
B.özyörûk 

Çankırı 
C. Boynuk 

Konya 
R. Alabay 

Kütahya 

Amasya 
İsmet Otgag 

Ankara 
Hâmid Şevket înce 

Ankara Ankara 
0. T. îltekin R. Eren 

Çoruh 
M. Güney 

İstanbul 
A. Moshos 

Kars 
A. Çetin 
Konya 
M. •Obuz 

S. S. NasaJıoğlu 
Tokad 

H. ökeren 
Yozgad 

N. Ü. Alçılı 

Çorum 
H. Ortakcıoğlu 

. Erzurum 
Enver Karan 

İstanbul 
E .H. Demirelli 

Kars 
L. Aküzüm 

Marag 
M. özsoy 

Konya 
Tank Kozbek 

Siird 
Ş. Türkdoğan 

Tokad 
Zihni Betil 
Zonguldak 

Y. M. Alakant 

•i iMnrI» i l i K ; ^ * — • -1 

(S . Sayısı: 142)| 



Samsun Milletvekili İsmail Işm'm milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3 /290) 

- T. a • • • , - • 
Başbakanlık Sİ. II .1952 

Yazı ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No. 6/3 - 505, 6/456 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1951 senesine ait radyo ücretini ödememek suretiyle 3222 sayılı Telsiz Kanunu hükmünü ihlâl 
ettiği ihbar olunan Samsun Milletvekili Ismaillşm hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükmü 
dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alınan 13 . I I . 1952 tarih ve 26/68 
sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. . 

. ' . . . ' . Başbakan 
A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Ceza İş. U. Md.) 13. I I . 1952 tarih ve 26/68 sayılı tezkeresi 
örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

Samsun C. Savcılığından, alman tarihsiz Ve 192/110 sayılı yazıda; 
1951 senesine ait radyo ücretini ödememek suretiyle 3222 sayılı Telsiz Kanunu hükmünü ihlâl 

ettiği ihbar olunan İsmail Işın hakkında Samsun Sulh Ceza mahkemesinde açılan dâvanın duruşma
sı sırasında mumaileyhin Samsun Milletvekili olduğu anlaşıldığından, duruşmaya devam edilebilmek 
için milletvekilliği dokunuzmazlığmın, kaldırılması istenmiştir. 

Mezkûr olaya ait olup adı geçen savcılıktan gönderilen dâva 'dosyası, Anayasanın 17 nci mad
desi hükmü dairesinde gereği yapılmak üzere bağlı olarak yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Adalet Bakanı 
R. NasuMoğlu 



— g~~ 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T.B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/290 
Karar No. 31 

2. İV. 1952 

Yüksek Bagkanliğa 

1951 senesine ait radyo ücretini ödememek
ten dolayı suçlu sanılan Samsun Milletvekili is
mail Işın'm milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın 6/456 
sayı ve 21. II .1952 tarihli yazısiyle ilişiği dos
ya, Karma Komisyonumuza havale edilmekle 
konunun incelenmesi ve sonuca göre raporunun 
yazılması için, İçtüzüğün 178 nci maddesi gere
ğince ad çekme suretiyle ayrılan Hazırlama 
Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
(Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen İsmail Işm'a isnat olu
nan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerin
de yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına ekseriyetle 
karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

Komisyon kararma 
muhalifim. 

Muhalefet şerhi eklidir. 
Refik Ş. înce 

Kâtip 

Ankara 
O. Soydan 

Bu. Rapor Sözcüsü 
Manisa 

§. Ergin 

Amasya 
îsmet Olgaç 

Ankara 
Bâmid Şevket İnce 

Ankara 
O. §. Çiçekdağ 

Balıkesir 
V. Asena 

Edirne 
Mahmut Enginim 

Gümüşane 
Halis Tokdemir 

İstanbul 
F, H. Demirelli 

Kars 
A. Çetin 
Çankırı 

C. Boynuk 
Maraş 

M. özsöy -
Konya 

T. Kozbek 
Siird 

Ş. Türkdoğan 

Ankara Ankara 
O. T. îltekin B. Eren 

Çoruh Çorum 
M. Güney B. Ortakctoğlu 

Erzurum 
Enver Karan 

İstanbul 
Ahuya Moshos 

îzmir 
İl. özyörük 

Kars 
L. Aküzüm 

Konya 
M. Obuz 
Konya 

R. Alabay 
Kütahya 

8. 8. Nasuhoğlu 
Tokad Yozgad 

Zihni Betü N. Ü. Aletli 

Muhalefet şerhi : 
Masuniyet; Anayasanın 17 nci maddesi 

mucibince yargılanma, sorgulanma veya tev
kif gibi milletvekilinin teşriî vazifesini ifaya 
engel olacak muamelelerden korumaya ma
tuftur. Bu itibarla, usul bakımından duruşma 
mecburiyeti olmaksızın yapılabilecek olan ko
vuşturmada bu masuniyetin kullanılmasına 
hukuk prensipleri müsait değildir. Binaen
aleyh, masuniyetin kaldırılması mütalâasın-
dayız. 

Manisa Tokad Zonguldak 
E. Ş. înce B. ökeren M. Alakant 

(S. Sayısı: 143)] 



S. SAYISI : 146 
Samsun Milletvekili Muhittin Özkefeli'nin milletvekilliği dokunul-
malığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

(3 /298) 

T 0 . . _ . . . - . . . . . . . . . . . . • , 

Başbakanlık M. III. 1952 
Yazı î§lerî ve Sicü Müdürlüğü 

Özel No. 722/6 - 2, 6/795 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmak ve savsamaktan sanık Samsun Belediyesi eski başkanı olup sonra
dan Samsun Milletvekilliğine seçilmiş olan Muhittin özkefeli hakkında gereken karar verilmek 
üzere İçişleri Bakanlığından alman 3 . I I I . 1952 tarih ve 81 - 190/162 sayılı tezkere örneği ile eki 
Danıştay kararı sureti ve soruşturma dosyasının bağlı' olarak sunulduğunu saygılarımla arzede-

Başbakan 
''•••'•'"'•' •---'• •' A . M e n d e r e s 

İçişleri Bakanlığının (Hukuk Müşavirliği) 3 . III . 1952 tarih ve 81 - 190/162 sayılı tezkeresi 
örneğidir. 

Başbakanlık Yüksek Makamı !na 

Samsun eski Belediye Başkanı Muhittin özkefeli ve arkadaşları hakkında Danıştay İkinci Dai
resince birinci derecede verilen 27 . III . 1951 gün ve 772/828 sayılı karar ve bu işe ait soruşturana 
dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Muhittin özkefeli son seçimlerde Milletvekili seçildiğinden karar veçhile hakkmda gerekli iş
lemin yapılmasına yüksek müsaadelerini saygı ile arzederim. 

İçişleri Bakanı 
V, L. Karaosmanoğlu , 
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2.IV,1952 

Yüksek Başkanlığa 

Görevini kötüye kullanmak ve savsamaktan 
dolayı suçlu sanılan Samsun Milletvekili Mu
hittin özkefeli'nin milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlığın 
6/795 sayı ve 24. I I I . 1952 tarihli yazısı ile ili
şiği dosya, Karma Komisyonumuza havale edil
mekle konunun incelenmesi ve sonuca göre ra
porunun yazılması için, İçtüzüğün 178 nci mad
desi; gereğince ad çekme suretiyle ayrılan Ha
zırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Muhittin Özkefeli'ye 
isnadolunan suçun, Anayasanın 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı 
anlaşıldı. 

(Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın İçtüzüğün 180 nci maddesi gere
ğince dönem sonuna bırakılmasına oybirliğiyle 
karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu. Rapor Sözcüsü 
Manisa Manisa 

Refik Ş. İnce §. Ergin 

' Kâtip 

Ankara 
G. Soydan 
Ankara 

0, §. Çiçekdağ 
Balıkesir 
V. Asena 
Edirne 

-
Amasya 

îsmet Olgag 
Ankara 

Hâmid Şevket tnce 
Ankara 

0. T. îltel 
Çoruh 

M. Gimey 
Erzurum 

M. Enginim Enver Karan 
İstanbul İstanbul 

A. Moshos E. II. Demir elli 
Kars 

A. Çetin 
Konya 

M. Oluz 
Konya 

T.Kozbek • 8. 
Tokad 

II. Ökeren 
Yozgad 

N. Ü. Alalı 

Kars 
L. Aküzüm 

Maraş 
M. özsoy 
Kütahya 

Ankara 
cin R. Eren 

Çorum 
//. Ortakcıoylu 

Oümüşaııe 
Halis Tokdemır 

İzmir 
// . özyörük 

Çankırı 
G. Boynuk 

Konya 
R. Alabay 

Siird 
8. Nasulıoğlu §. Türkdoğan 

Tokad 
Zihni Betil 
Zonguldak 
M. Alakant 

(S. Sayısı: 146)] 


