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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Arpaçay'ın 
Kızılçakçak Nahiyesi Tarım Kredi Kooperatifi 
seçimlerinin ne sebeple bozulduğuna, 

îzmir Mebusu Tarık Gürerk'in, Tütün Eki
cileri Ortaklığı (kanunu lâyihasının ne için ve 
hangi sebeplerle geri alındığına dair Ekonomi 
ve Ticaret Vekilinden olan sözlü soruları, ve-
ıkil hazır bulunmadığından gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Balıkesir Mebusu Ali Fahri işeri'nin, ilk
okulların bâzı sınıflarında okutulmakta olan 
din ve ahlâk derslerinin en yüksek tahsile 'ka
dar bilûmum mekteplerde okutulması hususun
da ne düşünldüğüne dair Millî Eğitim Vekilin
den olan sözlü sorusu, kendisi bu Birleşimde 
de hazır bulunmadığından düştü. 

Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'm, 
Devlet Tiyatrosunun ıslahı hakkındaki Millî 
Eğitim Vekillinden sözlü sorusu ile, 

Zonguldak Mebusu Muammer Alakant'm, 
toprak mahsullerimizin kıymetlendirilmesi pren
sibinin önümüzdeki mevsimde pamuk ve kuru 
çekirdeksiz üzüme ne şekilde teşmil edileceğine 
dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden olan sözlü 
soruları, ilgili vekiller hazır bulunmadıkların
dan gelecek Birleşime bırakıldı. 

Balıkesir Mebusu Ali Fahri îşerd'nin, oto
mobil ve lüks eşya ithalinin tahdidi hafckmda 
ne düşünüldüğüne, 

Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünün 
kadro, hizmet ve masraflarına dair soruları, 
kendisi oturumda hazır bulunmadığından gele
cek Birleşime bırakıldı. 

Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'm, ilk
öğretim çağı dışındaki vatandaşlara okuma yaz-

Yazilt sorular 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, PTT 

Teşkilâtının İktisadi Teşekkül haline gelmesi 
neticesinde posta müvezzilerinin kaybolan hak
larının telâfisi için ne düşünüldüğüne dair 
olan yazılı soru önergesd, Ulaştırma Vekâletine 
gönderilmiştir (6/1221) 

ma öğretmek için ne gibi tedbirler alındığına 
dair sorusu, ilgili vekil hazır bulunmadığından 
gelecek birleşime bırakıldı. 

Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut'un « The 
Newyork Times » adlı Amerikan gazetesinin 16 . 
VIII . 1953 günlü sayısında neşredilen afyon ka
çakçılığı hakkındaki haberin doğru olup olma
dığına, 

Kendilerine Yenimahalle'de arsa tahsis edi
len vatandaşların belediye muamelâtında ve 
kredi verilmesinde uğradıkları güçlükler hakkın
da ne gibi çareler düşünüldüğüne dair Başve
kilden olan sözlü sorulan, kendisi iki birleşimde 
hazır bulunmadığından düştü. 

Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'm, 
İstanbul'daki C. H. P. toplantısında vâki polis 
müdahalesine dair İçişleri Vekilinden sözlü so
rusu vekil hazır bulunmadığından gelecek birle
şime bırakıldı. 

Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'm 1950 
senesinden beri Ağrı Vilâyetinde yapılan ve ta
mir edilen camilere, Karaköse'de tamir edilecek 
camiler için yapılacak olan yardımlara ve bu hu
sustaki beyanata dair sorusunu, Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı ile Başvekil, Adalet- Vekili ve 
Dışişleri Vekili cevapladılar. 

20 . XI . 1953 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu İstanbul Mebusu 

Tevfik îleri Füruzan Tekil 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
thsan Gülea 

2. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcuoğ-
lu'nun, Bingöl Vilâyetinin Kiği Kazasına bağlı 
Çerme ve Cönek nahiyelerinin ne vakit tam 
teşkilâtlı bir hale getirileceğine dair yazılı so
ru önergesi, İçişleri Vekâletine gönderilmiştir 
(6/1222) 

Sorular 
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Teklif 
1. — istanbul Mebusu Ahmet HamcU Başar 

ve 16 arkadaşının, meskenden gayrı işlerde kul-
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

lanı! an gayrimenkullerin kiralanması hakkında 
kanun teklifi (2/562) (Ticaret ve Adalet ko
misyonlarına), 

)>0<( 

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

REİS — Reisvekili Terfik Heri (Samsun). 
KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Füruzan Tekil (İstanbul). 

REİS — Yoklama yapılacaktır. 
(Afyon'dan başlanarak Niğde mebuslukla

rına kadar yoklama yapıldı). 
REÎS — Ekseriyet var, oturumu açıyorum. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

guldak) — Geçen birleşime ait bir muamele hak
kında konuşmak istiyorum. 

REÎS — Ne hakkında? 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

guldak) — Osman Bölükbaşı hakkında tatbik 
edilen muamelenin tüzük hükümlerine aykırı ol
duğunu izah edeceğim; 189 ncu madde bu iza
ha salâhiyet veriyor. 

REÎS — Abdürrahman Boyacıgiller arkada
şımız, geçen celsede yüksek kararlarınızla Osman 
Bölükbaşı'nm bir birleşime has' olmak üzere 
Meclisten çıkarılması kararının yanlış olduğu 
hususunda söz söylemek istiyorlar. (Yanlış de
ğil sesleri) Yapılan muamele tüzük hükümleri
ne muvafık olduğu ve Yüksek Heyetinizden de 
karar alınmış olduğuna göre, kendilerine bu hu
susta söz vermiyorum efendim. Gündeme geçiyo
ruz. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Tabiî ekseriyet sizde . . . 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kars Mebusu Sim Aialay'm, Arpa
çay'ın Kızılçakçak Nahiyesi Tarım Kredi Koo
peratifi seçimlerinin ne sebepele bozuulduğuuna 
dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü soru
su (6/1070) 

REÎS — Sırrı Atalay, buradalar mı efen
dim? (Burada sesleri) Ekonomi Vekili bulunma
dıkları için gelecek birleşime bırakılmıştır. 

2. — İzmir Mebusu Tank Gürerk'in, Tü
tün Ekicileri Oraklığı kanunu lâyihasının ne 
için ve hangi sebeplerle geri alındığına dair Eko
nomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/1076) 

REÎS — Vekil burada bulunmadıkları için 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

3. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-
ran'ın, Devlet Tiyatrosunun ıslahı hakkında 
Millî Eğitim Vekilinden sözlü sorusu [(6/1094) 

REÎS — Millî Eğitim Vekili bulunmadıkla
rı için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

4. — Zonguldak Mebusu Muammer Alakant'-
%n, toprak mahsullerimizin kıymetlendirilmesi 
prensibinin önümüzdeki mevsimde pamuk ve 
kuru çekirdeksiz üzüme ne şekilde teşmil edile
ceğine dair Ekonomi ve Ticaret Vekilinden söz
lü sorusu (6/1123) ' 

REÎS — Ekonomi Vekilinin bulunmama
sından gelecek Birleşime bırakılmıştır. 
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5. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, 

otomobil ve lüks eşya ithalinin tahdidi hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Ekonomi ve Ticaret 
Vekilinden sözlü sorusu (6/1125). 

REÎS — Ekonomi ve Ticaret Vekili bulun
madığından gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Usul 
hakkmda konuşacağım. 

REÎS — Buyurun. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, din dersleri hakkında bir tak
ririm vardı. Kendim bulunduğum halde Bakan 
birkaç toplantıda gelmiyor. Belki vazifesi var
dır, bulunamıyor, ve yoktur diyerek soru dü
şüyor. 

Bu takririmin gündeme alınmasını rica edi
yorum. (Soldan, «Yeniden tazeleyin.» sesleri). 

REÎS — Efendim, muamele tamamen tüzük 
hükmüne uygundur. Tüzüğümüz soru sahibi
nin iki birleşimde bulunmaması halinde soru
nun düşeceğini âmirdir. Bunu tatbik ediyoruz. 

6. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, 
Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünün 
kadro, hizmet ve masrafları hakkında Ekonomi 
ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu (6/1126) 

REÎS — Bakanın bulunmamasından gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 

7. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmü Bo-
ran'ın, ilköğretim çafift dışındaki vatandaşlara 
okuma yazma öğretmek için ne gibi tedbirler 
aalındığına ve alınacağına dair Mülî Eğitim Ve> 
kilinden sözlü sorusu (6/1156) 

REÎS — Bakanın bulunmamasından gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

8. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmü Bo-
ran'm, İstanbul'daki C. İL P. toplantısında vâ
ki polis müdahalesine dair sorusuna İçişleri Ve* 
kili Et em Menderes'in sözlü cevabı (6/1177) 

REÎS — Sözlü soruyu okutuyorum efendim. 

21 . IX . 1953 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

C. H. P. nin İstanbul Ortaköyde'ki açık 
hava toplantısında bir hatibin Türkiye Cumhu
riyeti Başvekili hakkındaki (mabut) sözünü (ar
mut) şeklinde anlamak gafletinde bulunan 
memurlar hakkında ne gibi bir muamele yapıl-

. 1953 Û : 1 
dığının İçişleri Vekili tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını delâletlerinizi saygiyle rica 
ederim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

İÇİŞLERİ VEKÎLÎ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlar; bu hâdise hak
kındaki dosya adalete tevdi edilmiş ve nihai ka
rara bağlanmak üzere halen Temyiz Mahkemesin-
dedir. Nihai karara bağlandıktan sonra idare bu 
mesele üzerinde ayrıca takibat ve tetkikat yapa
caktır. 

'Keyfiyeti bu suretle arzderim. 
REÎS — Mehmet Kâmil Boran. 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 

Bendeniz Sayın Bakandan hâdisenin tevdi edil
diği adalet dairesi üzerinde değil memur hakkın
da sual açtım. Memur adalete tevdi edilmiş değil-
dir. Bu itibarla Sayın Bakandan sorumun cevap
landırılmasını bilhassa rica ederim. 

REÎS — İçişleri Bakanı. (Soldan «kâfi kâfi» 
sesleri) O halde soru bitmiştir efendim. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — Be
nim sorum ne olmuştur?. 

REÎS — Cevap verdiler. 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — Ben 

bakandan cevap istedim. Cevap alamayınca bu so
rumu ne maksatla ve niçin sorduğumu Büyük 
Meclise, efkârı umumiyeye arzetmek mecburiye
tindeyim. Bana söz verilmesini rica ediyorum Söz 
verilmediği takdirde sualimden kaçılmış diye te
lâkki ederim. 

ÎÇÎŞLERÎ VEKÎLÎ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, mesele mah
kemeye intikal etmiştir. Hâdise mahkemede iken 
henüz karara bağlanmadan bu memur hakkında 
ben hiçbir şey yapamam. Mahkemeden nihai ka
rar çıktıktan sonra, kararın mahiyetine göre, el
bette idarece tetkikat veya takibat mahiyetinde 
yapılacak bir muamele vardır. (Soldan alkışlar) 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
Bendeniz de bu soruyu ne maksatla sorduğumu 
müsaadenizle izah edeceğim. (Lüzum yok sesleri) 

REÎS — Rica ederim. 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 

Vekil Beyin cevabı üzerine. 
. REİS — Cevabını vermiş bulunuyor Vekil 
I Beyefendi. 

^_ %A.\ 
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MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 

Arkadaşlar, belki bu mesele, şu tezahürleriniz de 
onu gösteriyor, kürsüde konuşulmayı icabettire-
cek ehemmiyette görülmiyebilir. (Soldan «iş mah
kemede» sesleri) Mahkemeye polis memuru ve
rilmiş olsaydı bunun üzerinde konuşmaya hak
kım yoktu. Ben suçlu hakkında bu suali açmadım, 
Memur hakkında açtım. Ben sizin kanaatinizde 
değilim. Hâdisenin mahiyeti ve delâlet ettiği mâ
na itibariyle mesele bence çok mühimdir. 

Sonra bir nokta daha var: Elbette senelerce 
sonra bu memleketin demokrasi tarihini yazacak 
mütehassıslar çıkacaktır. 

Bu mütehassıslar en mühim kaynak olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tutanaklarını 
tetkik edeceklerdir. Gazetelerin günlük hava
disleri o sütunlarda kalmaya, belki unutulma
ya mahkûmdur, işte bu sorunun böylece ikinci 
bir faydası daha olacaktır. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) Sadet haricinde 
konuşmayın. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Ben sadet dâhilinde konuşuyorum, burada Baş
kanlık var. 

REÎS — Devam buyurun efendim. Müdaha
le etmeyin. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
İlerde Türkiye Cumhuriyetinin demokratik ge
lişmesinin tarihini yazacak olanlar bunu Meclis 
zabıtlarında bulabileceklerdir. Bu ilk nazarda 
basit görünen, fakat hakikatta son derece dik
kate şayan olan bir hâdisedir. Belki de soru
mun temin edebileceği fayda yalnız bundan 
ibaret kalacaktır ki, şimdi aldığım cevap da 
bunu göstermektedir. 

Hatip, gazetelerin bildirdiğine göre şöyle 
demiştir : 

Arkadaşlar, seçim mücadelesini açmak için 
bu memlekette Balıkesir'i seçmekle Demokrat 
Parti Başkanı Adnan Menderes bize sert bir işa
rette bulunmuştur. Balıkesir hâdisesinin bütün 
menfi kahramanları o günkü şahsi şartları mu
hafaza etmek suretiyle hâlâ orada ve yerlerin
de buluflmaktadırlar. (Soldan gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun. 
Görülüyor ki Menderes... (Gürültüler, ka

pak takırtıları) Orada Balıkesir kürsüsüne lâ
yık bir hatip olarak konuşmuştur.. (Gürültüler) 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Reis 
Bey, usul hakkında söz istiyorum. 
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DEVLET VEKİLİ CELAL YARDIMCI 

(Ağrı) — Cevap verilmiyen bir soru üzerine 
müzakere açılmaz. 

REİS — Müsaade ederseniz Riyasetin nok-
tai nazarını arzedeyim; soru sahibi sualinin ce
vabını aldı, bunu kâfi görmedi, alâkalı Vekil 
evvelâ sükûtu ihtiyar etti, bilâhara sebebini 
izah etti. Son söz Milletvekilinin olması itiba
riyle kendisine söz verdim. Sual takriri üzerin
de konuşmaya davet ediyorum, aksi takdirde 
Riyaset icabedeni yapacaktır. 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Reis Bey; sadet haricine çıkıyorlar. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Menderes orada da Balıkesir kürsüsüne lâyık 
bir hatip olarak konuşmuştur, bunun kabahati 
sizdedir. Türk Milleti 1950 seçiminde iktidara si
zi getirdi. (Soldan : Bu mevzuyla bunun alâ
kası nedir, sadede gel sesleri, gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar). 

REİS — Kâmil Bey, sorunuz üzerinde, âzami 
hüsnü niyetle, konuşmanızı temine çalışıyoruz. 
Sorunuz bir polis memuru hakkında Dahiliye 
Vekâletinin ne yaptığına dairdir. Vekil bey de 
dediler ki, henüz suç tekevvün etmediği için 
birşey yapmadık. Tahkikat neticesine göre ica
bını yapacağız. Bu noktada söyliyeeeğiniz bir
şey varsa buyurun. Fakat bir Halk Partisi 
kongresinde söylenen sözleri bir defa daha bu 
kürsüden ifade etmeyin. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Zaten bu çığrı açan sizinkilerdir. Evvelki gün 
bunu bir saatten fazla dinledik Lütfediniz de 
birkaç dakika da beni dinleyiniz. Benim soru
mu ne maksatla yaptığımı izah bakımından gaze
telerde çıkan havadisi okumak mecburiyetinde
yim. 

REİS — Kâmil Bey; tümü hakkında mütalâ
anızı söyliyeyi-m. Gazetedeki nutku okumaya de
vam etmeyin. Sadet dışına çıkmayın. 

(Soldan, gürültüler, kapak vurmaları). 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Bu tezahürlerinize hayret ediyorum. Söze söz
le mukabele edilir, sıra kapakları ile değil. Ken
di avuçlarınıza acımıyorsanız bari milletin malı
na acıyın. 

REİS — Kâmil Bey, size ikinci defa metin 
dışında konuşmamanızı ihtar ediyorum. Aksi 
halde sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalaca-
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ğıan. Bu şekilde gazeteden parçalar okumanıza 
müsaade etmiyeceğim. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Neyi müsaade etmiyorsunuz; benim sorumu izah 
etmeme mi? 

Arkadaşlar, mabudu armut olarak söyliyen 
hakkındaki ... (Soldan, şiddetli gürültüler). 
Ne suretle kullanıldığı izahatını vermek için 
gazeteyi okuyorum : (Soldan : Gürültüler, ol
maz sesleri). 

REİS — Kâmil Bey, son defa ihtar ediyo
rum. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla)* — 
Sarıoğlu, yaşınızın adamı olunuz, 66 yaşmdası-
nız, size bu hafifliği yakıştıramıyorum. 

RElS — Kâmil Bey, tüzüğü tatbik etmeye 
mecbur ediyorsunuz. Hâdise çıkartıyorsunuz. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Siz de sükûneti temin ediniz. 

REİS — Sükûneti nasıl temin ettiğim görül
mektedir, Fakat siz sadet dışına çıkarak tahrik 
ediyorsunuz. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Nasıl konuşayım, acaba. Yani sizin huzurunuza 
göre mi konuşmamı istiyorsunuz? Bu hareketle
riniz muhalefeti yıkmak teşebbüsünden başka 
bir şey değildir. (Soldan, şiddetli gürültüler) 
Bunu Türk efkârı umumiyesine arzetmeyi kâfi 
görüyorum. 

9. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'-
%n, Libya Devlet Reisine hediye edilen kılıç hak
kında Başvekilden olan sözlü sorusuna Devlet 
Vekili Celâl Yardımcı ile Başvekil Adnan Men
deres'in sözlü cevapları (6/1178) 

REÎS — Soruyu okutuyorum efendim. 

21 . 9 . 1953 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Zafer Gazetesinin 20 . 9 . 1953 tarihli nüsha
sında Reisicumhur tarafından Libya Devlet Re
isine hediye edildiği ve Yavuz Sultan Selim'e ait 
bulunduğu bildirilen kılıcın müzelerimizden mi 
alınmış olduğu; 

Müzelerimizden alınmamış ise nereden ve ne 
şekilde tedarik edildiğinin Başvekil tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 
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DEVLET BAKANI CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Efendim, bu kılıç müzelerimizden 
alınmamıştır. Diğer tafsilâtından Millî Eğitim 
Vekili arkadaşımız malûmattardır. Eğer fazla 
izahat almak isterlerse arkadaşımız cevap ve
rirle*. 

RElS — Millî Eğitim Vekilinden izahat isti
yor musunuz?.. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
istemiyorum efendim. 

RElS — Buyurun efendim. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlar, içimde Libya Milletine ve 
Libya Devletinin mümtaz Reisine karşı sevgi 
ve saygıdan başka bir his, muvaffakiyet ve re
fah dileğinden başka bir temennim bulunmadı
ğını peşinen arzetmek isterim. (Soldan gürültü
ler, amin sesleri). 

Devlet Reisimiz namına, yabancı bir devlet 
reisine hediye verilmesine de hiçbir sözüm yok. 
Ancak şurası muhakkaktır ki bir yabancı dev
let reisine teveccüh ve itibar gösterilmesi müze
lerimizi boşaltmakla olmaz. 

Arkadaşımızın cevabı beni ferahlattı. Ben 
bu suali iktidar partisinin sözcülüğünü eden 
Zafer Gazetesinin 20 Eylül 1953 tarihli sayısın
da çıkan bir haberden üzülerek ve bu haberi 
hakikat sanarak, kılıncm müzeden çıkarılmış 
olması endişesiyle sordum. 

Gazetenin birinci sayfasında çıkan bu habe
rin ikinci fıkrasında aynen (Elçimiz Karasaban 
Kral Hazretlerine takdim edilmek üzere Cum-
hurreisimiz tarafından hediye edüen ve Yavuz 
Sultan Selim'e'ait Murassa bir kılıncı da bera
berinde götürmüştür) denilmekte idi. 

Bu haberin hakikatle alâkası olmadığı şimdi 
anlaşılmıştır. Bu vesile ile iktidar Partisi alâka
darlarının, kendi gazetelerinin neşriyatı ile da
ha yakından meşgul olmalarını temenni edece
ğim. (Sağdan alkışlar, bravo sesleri). 

RElS — Dışişleri Vekili. 
DIŞİŞLERİ' VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, soru mü
essesesinin ne maksatla kullanıldığını gösteren 
bir misale daha şahit oldunuz. Güya müzeden eş
ya alınmış, her nereye olursa olsun hediye edi-
miştir. 

Soruyorum; acaba bu. âdet midir, devlet 
müzelerinden eşya alınıp birisine hediye edi
lebilir mi? (Soldan; «Onların zamanında edili-
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yormuş.» sesleri) Gazetede okudum diyor; ya
lan! Kendi okuduğu gazeteyi işittiniz. Müzeler
den alındığına dair harfi vahit var mı? Sıkıl
madan yalan söylemekten vazgeçmelerini rica 
ederim. (Soldan, alkışlar, «Sağdan, sıra kapak
larına vurmalar»). 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
îşte gazete. 

DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Millet kürsüsünden sıkılmadan 
yalan söylenmez! (Sağdan, rısa kapaklarına vur
malar; gürültüler). 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Reis Bey, içtüzüğü tatbik edin. 

DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Bu kadar açık yalan söylenmesi
ni teessüfle karşılamamak kabil değildir... (Sağ
dan, sıra kapaklarına vurmalar). Maksadınız 
meydana çıktı, ayıptır bu.. (Soldan, alkışlar), 
(Sağdan, sıra kapaklarına vurmalar). 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Muhterem arkadaşlar... 

REİS— Müsaade buyurun, söz almadınız.. 
(Sağdan, gürültüler). 

Efendim, söz istemediler ki, söz vereyim, 
söz istiyor musunuz? 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
Evet, söz istiyorum, konuşacağım. 

REİS — Buyurun. 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 

Bir profesörün ve Türkiye Cumhur^-etinin bir 
Hariciye Vekilinin ağzından çıkan bu sözleri 
yaşma, mevkiine ve şahsiyetine yakıştıramadım. 
(Soldan, gürültüler) 

Yakıştıramadım, kendisine teessür ve tees
süflerimle iadeden başka söyliyeeek bir sözüm 
yoktur. 

Zafer Gazetesi işte arkadaşlar. Aynen si
ze okudum, Sayın Başkandan da rica ederim, 
aynen kâtip tarafından okunsun. (Soldan, «Oku, 
oku.» sesleri, gürültüler). 

REÎS — Siz okuyunuz efendim. 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 

Baştan sonuna kadar okuyacağım, müsaade bu
yurun. 

Bakınız başlık kısmında ne diyor : «Büyük
elçimiz, Kirala, Bayâr'm bir mesajını verdi. 
Reisicumhur Kirala ayrıca Yavuz devrine ait 
tarihî ve murassa bir kılıç hediye etti.» (Soldan, 

«Müzeyi nereden çıkarıyorsun.» sesleri, gürültü
ler). 

REÎS — Müsaade buyurunuz efendim. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 

Hafızanızı tazelemek için, zabıtları okuyobili-
riz. Bu işler müzelerimizi boşaltmakla olmaz. 
Sözüm (Gürültüler, müze yok sesleri) çok ha
zindir. Bana yalan isnadeden profesöre teessüf 
ederim. (Gürültüler) Zafer Gazetesini Sayın 
Vekile tevdi etmesi için Riyasete sunuyorum. 
(Gülüşmeler). 

10. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Kars Be
lediyesi Gaz Ambarında vukubulan yangının ne
ticesinde ölen ve yaralananların ailelerine ne 
gibi yardım yapıldığına ve bu hâdise dolayısiy-
le ihmalleri görülenler hakkında tahkikat yapı
lıp yapılmadığına dair sorusuna İçişleri Vekili 
Etem Menderes'in sözlü cevabı (6/1188) 

Ankara : 3 . X . 1953 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. Geçenlerde Kars Belediye Gaz Amba
rında vukubulan yangının dikkatsizlik, tecrü
besizlik ve alâkasızlık yüzünden 43 dakika son
ra infilâkı ile neticelenmesiyle 30 kişi ölmüş 
40 kişi yaralanmıştır. 

a) ölülerin aile ye yetimlerine; 
b) Yaralıların kendilerine ve ailelerine, 

Şimdiye kadar Hükümet yahut Kızılay tarafın
dan ilâç hariç yardım yapılmış mıdır? Yardım 
yapılmışsa tarihi, cinsi ve miktarı nedir? Ya
pılmamışsa sebebi nedir? 

Birkaç gün önce bir tayyare kazasından 
ölenlerin ailelerine yardım yapıldığını, yakın 
akrabalarına iş bulunduğunu, alâka gösterildi
ğini, gazete ve radyolardan öğrendik. İnsan 
ve millet olarak bu içtimai ve insani hizmeti, bu 
yerinde tedbirleri yürekten karşılar ve daha 
çoğunu ve iyisini candan temenni ederiz. Fakat 
Kars'ta ölen 30 kişinin aile ve yetimlerine ka
dirşinas Kars halkının yardımından gayrı Hü
kümetçe hiçbir yardım yapılmaması bize ıstırap 
vermektedir. Bu büyük felâket karşısında Hü
kümetin ne gibi yardımlar yaptığını ve ne gibi 
yardımlar yapabileceğini öğrenmek hâdise üze
rinde dikkat ve hassasiyetle duran her vatan
daşın en tabiî hakkıdır. 

2. Hâdisenin adlî cephesine adalet cihazı 
el koymuştur. Tahkikatın çok âdil ve ehil el
lerde olması hasebiyle yakında adalet tecelli 
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edecektir. Yangın başlangıcı ile infilâk anma • 
kadar geçen 43 dakikalık müddet için, akar ya
kıta, birinci derecede vazifeli itfaiye komiseri
nin imtinama rağmen zorla su fışkırtan, halkı 
teneke kaçırmaya Allah'ın büyük adını kasem 
ederek tahrik eden, memurları cenge coşturur 
gibi benzin üzerine saldıran, lehim için ısrar
lara rağmen ayrı yer yaptırmıyan Belediye Re
isi ile, 43 dakika içinde önleyici tedbir almaya 
lüzum dahi hissetmiyen, hâdiseye karşı hiçbir 
alâka göstermiyen ilgililer hakkında adlı tah
kikat dışında bir tahkikat yapılmış mıdır? Ya
pılmışsa hangi safhadadır? Yapılmamışsa sebe
bi nedir? 

3. Yukardaki hususların îçişleri Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerini saygı ile rica ederim. 

Kars Milletvekili 
* Sırrı Atalay 

REÎS — İçişleri Vekili. 1 
İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Muhterem arkadaşlar; 
1. 23 Eylül Çarşamba günü Kars Belediye

si Gaz Deposunda husule gelen infilâk netice
sinde hayatlarını kaybeden vatandaşların ailele
rine yardım maksadiyle, (Valinin başkanlığı al
tında bir yardım komitesi) kurulmuştur. Komi
tenin bugüne kadar temin ettiği teberru yekûnu 
29 646 liradır. Hâdisede ölenlerin miktarı 28 
dir. Âcil ve ilk yardım olmak üzere bu vatandaş
ların ailelerine derhal yüzer lira ödenmiştir. Ay
rıca hastanede tedavi edilen bir yaralının aile
sine de 50 lira yardımda bulunulmuştur. 

28 ölüden ancak 8 tanesinin, aile geçiminde 
başlıca mesuliyeti haiz olduğu tesbit edilerek 
bunların çocuk sayılarına göre yardıma tâbi tu
tulmaları kararlaştırılmıştır. Bu esasa nazaran 
ayda 75 lira ile 100 lira arasında olmak üzere 
kabul edilen yardım üç aileye 75, üç aileye 95 ve 
iki aileye de 100 er lira olmak üzere tesbit edil
miştir. Bundan başka bu sekiz kişinin arasında 
bulunan Belediye Muhasebe Tahakkuk Memuru 
Kâzım BaransePîî* ailesine ayda 50, itfaiye eri 
Niyazi Oral'ın ailesine 30, itfaiye eri Mirza 
Ayaz'ın ailesine de 40 lira belediye encümeni 
kararı ile belediyenin yardım faslından ayrıca 
maaş bağlanmıştır. Toplanan para, İş ve Ziraat 
bankalarındaki hesaplara yatırılmış olup mevcu
da göre ve arzedilen esas dairesinde bu sekiz ai- | 
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lenin üçer senelik parası ayrılmış ve çocukların 
velilerine birer banka cüzdanı verilmiştir. Bun
lar Ekim ve Kasım aylıklarını almış olup böy
lece her ayın birinde tesbit edilen miKİaV üzerin
den maaşlarını üç sene alacaklardır. Ayrıca bir 
defaya mahsus olmak üzere de diğer 20 ölünün 
ailesine 250 şer lira dağıtılmıştır. Bunlardan 
dört aileye ise imkân nispetinde yardımın deva
mına karar alınmıştır. 

2. Cumhuriyet Müddeiumumiliğince yapı
lan tahkikat neticesinde; suçlulardan lehimci 
Hamdi Odabaşı'nın tevkifine ve Belediye Encü
men üyesi-İhsan Sağlam hakkında da son tahki
katın açılmasına karar verilmiştir. Sanıklardan 
Belediye Reisi Baki Gündoğdu, İtfaiye Memur 
Vekili Ali Yarünlü, Gaz Deposu memuru Lâtif 
Apaydın, Belediye Zabıta Komiseri Rami Çiçek 
ile Polis Memuru Salih Yetişkin haklarında Me
murin Muhakemat Kanunu hükümlerine göre ta
kibat yapılmak üzere bunlara ait evrak Cumhu
riyet Müddeiumumiliğine tevdi edilmiş olup, 
tahkikatın neticelenmek üzere bulunduğunu arz-
eylerim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir s a ^ sora
yım da, cevap vereceğim. Bu yardımlar Hükü
met tarafından mı yapılmıştır? 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Valinin riyasetinde teşekkül eden 
komite tarafından yapılmıştır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hükümet tara
fından mı? 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Devamla) — Hükümet tarafından böyle bir 
tahsisatunız ve kanun da mevcut olmadığından 
olmamıştır. Bütçe meselesidir. Bunun yolunu 
gösterdiğiniz takdirde o yoldan hareket edilir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kızılay tarafın
dan mı? 

REİS — Sırrı Atalay buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşlar, 

Bakanın suallerimin bir kısmına müspet cevap 
vermesinden dolayı kendisine teşekkür ederim. 
Hâdisenin bilgisizlik, tecrübesizlik ve keyfîlik 
yüzünden işlendiği ortadadır. Mesullerden bir 
kısmı mahkemeye verilmiş, bir kısmı için de Me
murin Muhakemat Kanununa göre, haklarında 
işlem yapılmak üzere tetkikata girişilmiştir. 

Bu hâdisenin üç cephesi bulunmaktadır : 
1. Adlî cephesidir. Mesele adalete intikal 
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etmiştir, bu hususta şimdilik bir şey söyliye-
meyiz; 

2. İdari tahkikat kısmen yapılmıştır; 
3. Belediye Reisi ve belediyedeki memur

lar hakkında yapılan idari tahkikat.. 
Fakat benim burada okunan sorumda işaret 

ettiğim gibi, yangının başlangıcı ile infilâk ara
sında geç'en 43 dakikalık müddet içinde mahal
lin en büyük mülkiye âmirinin yangın sırasında 
o mahalli kordon altına alması lâzımgelirken 
almamış ve zabıta âmirleri vazifelerini yapma
mışlardır. Gazhane şehire bir kilometre mesa
fededir ve her yeri açıktır, derhal görülebilir; 
nitekim yangın da derhal görülmüştür. 43 da
kika içerisinde mülkî makamlar ve zabıta ma
halline gitmemişlerdir. 

Zabıtanın vazifesi şudur; hâdise vukuunda 
mahalline gider, hâdise mahallini kordon altı
na alır. Eğer zabıta vaktinde tertibatını almış 
olsaydı ölümle neticelenmezdi. ölenlerin ekserisi 
merak saikası ile giden ve hâdisenin mahiyetini 
bilmiyen zavallı çocuklarla köylülerdir. Eğer 
zabıta zamanında hâdis'e mahallini kordon al
tına almış olsaydı 28 kurban yerine belki iki üç 
kurbanla neticelenirdi. 43 dakika içinde ma
halli idare âmiri ve zabıta kordon altına al
mamışlardır. 

Binaenaleyh, idare âmiri, idareden yetişmiş 
bir zat olsaydı, ki askerdir, idari mevzuata vâ
kıf ve tecrübeleriyle salâhiyetlerini bilecek bir 
kimse olsaydı bu heba olan 43 dakikalık zaman 
içinde mahalline gider, tedbirlerini alır ve bu 
28 kişilik kurban faciasının husulüne meydan 
vermezdi. Binaenaleyh, idare hususunda idare
cilerin suçu önlemede vazifeleri vardır. Buna 
riayet edilmemiştir. Benim Sayın Bakandan ri
ca ettiklerimden biri de budur. Hâdisenin vu
kuunda 43 dakikalık bir jsaman zarfında el koy-
mıyan idare âmiri ve zabıta âmirleri hakkında 
bir tahkikat yapılmış mıdır? Eğer Kendileri, 
idarenin böyle bir mesuliyeti olmadığını söy
lerlerse, ifade edeyim ki, idare hukukunda bu
nun yeri vardır. Bu hususu buraya gelip izah 
etmeleri lâzımdır, idare ve zabıta âmirlerinin 
43 dakikalık müddet içinde vazifelerini yapma
dıklarından dolayı haklarında muamele yapılma
masının sebebini izah etmeleri icabeder. 

Aziz arkadaşlarım; yardım yapılmıştır. Fa
kat yapılan bu yardım halk tarafından yapıl
mıştır. 

. 1953 O : 1 
Yardımların iki cephesi vardır : Biri maddi, 

diğeri mânevi. Maddi yardım, arzettiğim gibi, 
halk tarafından yapılmıştır. İçişleri Vekâletin
de bu gibi yardımlar için bir fon bulunmıyabi-
lir. Fakat bu hususta Bayındırlık Bakanlığın
da veyahut Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bütçesinde fasıllar mevcuttur. Bu yardımlar 
o vekâletlerin bütçelerinden temin edilebilirdi. 
Eğer İçişleri Vekâletinde böyle, yardıma ait bir 
fasıl yoksa bir kanun getirsinler. Bu infilâkta 
28 kişi ölmüştür. Bunu radyodan öğrendik. Fa
kat, hâdise nasıl oldu, bu mevzuda devlet radyo
su hiçbir alâka göstermemiştir. Mânevi yardım 
bakımından ölenlerin babalarına, kardeşleri
ne yahut da yetim ve dullarına lâzımgelen âcil 
alâka da gösterilmemiştir. 

10 . XI . 1953 tarihli olup bundan 9 gün 
önce ölenlerden Kars'ın İstasyon Mahallesinden 
ölü Nevruz'un babası Salâhattin Arslan'm mek
tubundan birkaç satır okursam mânevi ve mad
di yardımın ne kadar müsmir ve yerinde yapıl
dığı anlaşılmış olur: 

«Ben fakirim, evimin ihtiyacını ancak ölen 
oğlum Nevruz temin etmekte idi. Şimdi perişan 
bir durumdayız. Devletçe bana bir yardım ya
pılmamakta ve el uzatılmamaktadır.». 

(«Bu mektubu sen yazdın.» sesleri) Birisi 
sen yazdın diyor. Bu mektubu yazıp da buraya 
getirip okuyacak kadar düşkün değilim. Eğer 
bunu söyliyen arkadaş her hangi bir vesikayı 
karşımıza çıkarsın, kendisine imza verir ve de
diğini kabul ederim. Bu ithamı şiddetle cesa
retle kendisine ret ve iade ederim. 

Aziz arkadaşlarım, bundan evvel Kars'ın 
Çamuşlu Köyünde bir kayma olmuş, bunlara 
yardım yapılıp yapılmadığım mütaaddit sözlü 
ve yazılı sorularla sordum. 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Bu, mevzu haricidir. Heyelan başka, 
bu yangın hâdisesi başkadır. 

SIRRI AT AL AY (Devamla) — Müsaade 
buyurun. O zamanın Başbakan Yardımcısı hu
zurunuzda şöyle dedi : «Biz o mmtakaya o ka
dar çok yardım ettik, o kadar yardım ettik ki, 
dediler, huzurunuzda yardımlarımızı sayamıya-
cağım.» Halbuki 20 santimlik dahi yardım ya
pılmamıştır. Eğer Sayın Bakanın burada izah 
ettikleri şey de o kabil bir izah ise bilmem buna 
ne kadar inanabileceğiz. 
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indirilmesi hususlarında ne düşünüldüğüne dair 
Ekonomi ve. Ticaret Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1201) 
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11. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, dö

viz almadan yüz lira ile harice seyahat edenler 
hakkında ne düşünüldüğüne ve bu şekilde se
yahat edenlerin miktarına dair Maliye Vekilin
den sözlü sorusu (6/1191) 

REÎS — Şevket Mocam burada mı? (Yok 
sesleri). Soru sahibi bulunmadığı için gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

12. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, 
transfer işlerinin geciktirilmesi ve paramızın 
hariçteki kıymetini kaybetmesi sebeplerine, 
traktör yedek parçalarının pahalılaşması ve lâs
tiklerin karaborsaya intikali karşısında ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ve döviz açtgfı ile al
tın stoku miktarına dair Ekonomi ve Ticaret ve 
Maliye vekillerinden sözlü sorusu (6/1192) 

REÎS — Soru sahibi bulunmadığundan gele-. 
cek Birleşime bırakılmıştır. 

13. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, 
Ankara Radyosunun 20 .X . 1953 Salı günü saat 
13 teki haberler servisinde yaptığı neşriyata 
dair Başvekilden sözlü sorusu (6/1195) 

REÎS — Hamdi Orhon burada mı? (Yok 
sesleri). Soru sahibi bulunmadığı için gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

14. — Sinob Mebusu Ali Şükrü Şavlı'nın, 
Sinob Vilâyetinin umumi sağlık durumu husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekilinden sözlü sorusu (6/1199) 

REÎS — Ali Şükrü Şavlı buradalar mı? 
(Yok sesleri). îkkıci defa soru sahibi bulunma
dığı için sorusu düşmüştür. 

15. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun İs
panya'ya yapılan buğday ihracına ve bundan 
zarar eden üç firmaya tanınan takas imtiyazı 
ile fındıklarımızın ne suretle satıldığına dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekilindn sözlü sorusu 
(6/1200) 

REÎS — Atıl Topaloğlu burada mıdır? (Bu
rada sesleri). Ekonomi ve Ticaret Vekili yok
tur, gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

16. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 
Karadeniz müstahsülannın kredi kooperatifleri
ne ve bankalara olan borçlarının tecili ve kredi 
kooperatiflerinden aj,ınan faizlerin normal hale 

REÎS — VeMİ bulluıntmadığı için gelecek Bk-
Üleşiime bırakılmıştıır. 

17. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 
Ankara Radyosunun 28 .X . 1953 Çarşamba gü
nü saat 13 teki ve 31 .X .1953 Cumartesi günü 
saat 19 daki haberler servisinde yaptığı neşri
yata dair Başvekilden olan sorusuna Devlet Ve
kili Celâl Yardımcı ile Başvekil Adnan Mende
res'in sözlü cevapları (6/1202) 

REÎS — Soruyu dkuftuyorum efendini. 

2 . XI . 1953 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından, 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünden sözlü olarak 
cevaplandırılmasına delâletinizi arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Ordu Milletvekili 

Atıf Topaloğlu 

1. Millî vahdet ve varlığımızın sembolü 
olan Cumhuriyet Bayramının başladığı 28 . X . 
1953 Çarşamba günü saat 13 te radyo yayının
da Demokrat Parti Genel Başkanı Adnan Men
deres'in Mersin nutku tekrar edildi. 

Bu Mersin nutku, memlekette hiçbir Başba
kanın ağzından çıkmıyacak kadar ruhlara fe
na tesir yapan bir konuşmadır. 

En millî bir günümüzde maşeri vicdanları 
rahatsız eden bu konuşma neden radyoda tek
rar ettirilerek bu aziz topraklarda yaşıyan mil
yonlarca insan muztarip edilmiştir. 

2. 31 . X . 1953 Cumartesi günü saat 19 da 
radyo yayınında Demokrat Parti Meclis Guru-
punun toplandığını, Meclis Başkanlığı, Başkan-
vekilleri, İdareci Üyeler, Meclis Gurupu İdare 
Kurulu üyelerinin adaylıklarını tesbit eden se
çimin yapıldığını bildirdi. 

Aynı gün C. H. P. Meclis Gurupunun da top
landığı ve kendi aralarında seçim yapıldığı ma
lûm iken radyonun Halk Partisi Meclis Guru-
pundan bahsetmemesi ve yalnız Demokrat Par
ti Meclis Gurupunun yayınını yapması içinde 
bulunduğumuz rejim ile kabili telif midir? 

Demokrat iktidarın dili haline gelen ve va-
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tanda^ları üzen radyonun bu hali daha ne ka
dar zaman devam edecektir? 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Usul hak
kında mâruzâtım vardır, müsaade buyurur mu
sunuz? 

REÎS — Usul hakkında, buyurun. 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım; bilhassa istirham ediyorum, yanlış 
anlaşılmasın, bu memlekette kurulmuş anane
ler bâzı mülâhazalarla sarsıldığı için, bu an
anelerin devamı bakımından, bu soruma bilhas
sa Başvekil Adnan Menderes tarafından cevap 
verilmesini rica ediyorum. Vakıa içtüzüğümüz 
gereğince Başvekil adına Devlet Vekili Yardım
cı arkadaşımız bu soruya cevap verebilirler; 
fakat, tamamen hulûsu niyetle sormuş olduğum 
bu sorumun bizzat Başvekil tarafından cevap
landırılmasında rejim bakımından fayda mülâ
haza etmekteyim. Benim acelem yoktur, Başve
kil münasip göreceği bir zamanda bu soruya 
cevap verirlerse çok iyi olacaktır. Onun için 
bu sorumun Yardımcı arkadaş tarafından ce-
vaplandırılmamasını istirham ediyorum. 

RElS — Anlaşıldı efendim, Devlet Vekili, 
buyurun. 

DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Muhterem arkadaşlar; Atıf Topaloğlu 
arkadaşımızın 28 Ekim günü Başbakanın nut
kunun radyoda yayınlanması hakkımdaki söz
lü sorusunun bir numaralı bendine arzı cevap
ta bulunayım: 

Başbakan her türlü muhalefet ve demokrasi 
ölçülerini aşarak doğru yolda olmıyan bar mu
halefetin o güne kadar haftalarca devam eden, 
bu memleketin iç ve dış bünyesine huzursuzluk 
veren hareketleri hakkında Mersin'de ve Ada
na'da beyanatta bulunmuştur. Bu beyanatta 
bulunmakla Başbakan memleketin iç ve dış 
bünyesinin refahlı manzarasını izah etmiş, mu
halefete yürüdüğü yolun doğru 'bdr yol olma
dığını göstermiş ve tenkid etmiş. Bu suretle 
Hükümet Başkanlığı ve parti başkanlığı vazi
fesini yapmıştır. Binaenaleyh bu nutku yayın-
lıyan radyo idaresi vatandaşa huzursuzluk ver
memiş, bilâkis, vatandaşı Başbakanın bu beya
natından malumattar kılmak suretiyle, huzura 
kavuşturmuş ve vazifesini yapmıştır. 

MecMs grup seçimlerine gelince; 
Takdir buyurursunuz ki, bu gibi haberler 

ekseriya Anadolu Ajansı bültenlerinden radyo
ya intikal eder ve bir haber mahiyetinde neş
redilir. 

Demokrat Parti Meclis Grupu seçiminü ve 
aynı zamanda idare heyeti seçimini, Anadolu 
Ajansına bildirmiş ve Anadolu Ajansı da aldığı 
bu haberi yaymıştır. Halk Partisi Meclis Gru-
punun yapacağı ve yaptığı bir seçdmden Ana
dolu Ajansına veyahut radyo idaresine malûmat 
verilmesi halinde radyonun bu seçimi yayınlan
maması için hiçbir sebep yoktur. Bir parti ve
ya her hangi bir Meclis grupu bdr seçim yap
mışsa bunda Meclis reisvekilliğine veya idare 
heyetine seçilecek zevatın isimleri esasen mem
leketçe veya partice malûmdur. Binaenaleyh 
her hangi bir maksatla Anadolu Ajansının ve
yahut da radyo idaresinin bunun neşrinden im
tina etmesi için hiçbir -sebep yoktur. 

Bana kalırsa bunda da yine bir münakaşa 
•mevzuu açılıp işe başka bir mecra verilmek is
tenildiği kanaatindeyim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Atıf Topaloğlu. 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem 

arkadaşlar; geçen günkü müzakerede Sayın 
Devlet Vekili Celâl Yardımcı arkadaşımız poli
tikada henüz yeni ve acemi olduğunu söyle
mişti. 

DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Ben tevazuumdan söyledim onu, anlama
mışsınız, zaten tevazuu da bilmezsin. 

REÎS — Sadet dışına çıkmadan devam edin, 
rica ederim. 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Arkadaş
lar, muhterem arkadaşım istediği gibi tefsir ya
parak konuşuyor, biz sükûnetle dinliyoruz. Biz 
konuşmaya başladığımız zaman, Devlet Bakan
lığına kadar irtika etmiş olan bu arkadaşımız 
kendisinin ifadesini tekrar ettiğimiz zaman da
hi buna tahammül gösteremiyor. 

REÎS — Geçen Birleşimde olan bir şeyi bu
gün mevzuubahis ediyorsunuz. 

DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Soru ile alâkası var mı?. 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Bir az 
evvel usul hakkında söz almıştım. 

Nutku söyliyen bizzat Başbakanın kendisi
dir. Başbakanın ağzından bunun cevabını alır
sak daha çok tatmin edilmiş olurum demiştim. 
Ondan sonra Celâl Yardımcı arkadaşım cevap 
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verince bizi tatmin edemiyecek bir durum hâsıl 
oldu. Onun için arzettim. «Muhalefet demokra- : 
si ölçülerini aşmış ve memlekette her türlü doğ
ru yoldan inhiraf etmiş, Sayın Başbakan gitmiş, 
Adana'da, Mersin'de bir nutuk söyliyerek mu
halefetin bu durumunu radyodan bildirmiş ve 
vatandaşa huzur vermiş.» Söze böyle başladı ve 
böyle bitirdi, Celâl Yardımcı Bey. Bu şekilde 
politikada acemiliğini kendi ağzından tekrarladı. 

Bu memlekette ötedenberi teessüs etmiş bir 
anane var. Cumhuriyet bayramları 28 Teşrini
evvel günü saat 13 te başlar ve ötedenberi bu 
saat 13 te zamanın başvekili bütün millete bay
ramını tebrik ederek Cumhuriyet Bayramını 
açar. Biz o gün saat 13 te, hakikaten bu mem
lekette birçok partili arkadaşları rahatsız eden 
Sayın Başvekilin nutku ile bayramı açtık. Millî 
vahdetin sembolü olan bir günde, her hangi par
ti fikirlerinin, mülâhazalarının, münakaşalarının 
yapılmasına cevaz olmıyan bir gün de bu memle
ketin beraberce bayram yaptığı bir günde, bu 
milletin birçok aziz insanlarını, üç beş mil
yonunu tefrik ederek, bir siyasi partiye mensup 
Başvekilin kendi fikirlerini yaymak suretiyle, 
diğer partiye mensup olanları küçük göstere
cek ve onlara tecavüz edecek bir mahiyette 
olan nutkunun bayramın açıldığı günde hiç ol
mazsa radyoda tekrar edilmemesi lâzımdı. (Sol
dan gürültüler) 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Burası miting 
kürsüsü değildir, Meclis kürsüsüdür; burada 
böyle şey söylenmez. 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Şu Mec
liste bulunan 500 e yakın arkadaş beni de çok iyi 
tanır hele seni de çok iyi bilirler. 

Ben hiçbir partinin müdafaasını yapmıyo
rum. Ne de polemik yapıyorum. Ben hiçbir ih
tirası olmıyan bir insanım. (Soldan gülüşmeler) 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Nerede o gün- J 
ler?. 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Aynaya ba
kın. (Devam sesleri) 

EEİS — Devam edin efendim. 
ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Muhte

rem arkadaklarım, bu yol hakikaten kötü bir yol
dur. Doğru yola girmemiz için Büyük Millet Mec
lisinde bâzı müfrit arkadaşlarımın biraz sükûn 
içinde meseleleri dinlemesi icabeder. Sükûn için
de dinlenmiyen meselelerle hiçbir selâmetli yola I 
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gidilmez.. Ne olacak? İntihap dairelerimizden se
çildik, milletin işini görmeye geldik, kavga, et
meye mi geldik? (Gürültüler) Hâdiseleri açık 
olarak söylüyorum. Ben vatanperverane his
lerle yetişimiş insanım. Millî bir bayram gü
nünde hiçbir Başvekil partici bir konuş
mayı iki saat radyodan söyletemez ve hiç
bir vatandaşı da rahatsız edemez. Cumhuriyet 
Halk Partisine mensup olan yalnız Topaloğlu de
ğildir. Bu memlekette o partiye mensup beş mil
yon insan vardır. Biz Sayın Başvekilden böyle 
millî bir bayram gününde, her türlü partizan fi
kir ve düşünceden azade, hepimizi sevindirecek 
fikirler beklerdik. Buna mukabil, o nutuktaki 
bâzı kelimeleri burada tekrardan hazer ediyo
rum; burada var : Şekavet grupları, hudut dışı
na çıksınlar, bir avuç muhterisler, rey hırsızla
rı (Soldan : Gürültüler). 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Başbakan za
manını takdir eder. 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Şüphesiz, 
Başvekilin Feyzi Boztepe'den daha iyi düşündü
ğü muhakkaktır. 

REİS — Atıf Bey, lütfen muhavere şeklin-
ne dökmeyin, sözünüze devam ediniz. 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — îşi mu
havereye döktüren ben değilim. Sözümü kesiyor
lar, müdahale ediyorlar ve beni de mecbur edi
yorlar. Lütfen onlara ihtar buyurunuz. 

REİS — Devam edin efendim. 
ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Bu nut

kun içerisinde, onu burada uzun boylu okuyup 
da huzurlarınızı ihlâl etmek istemem. (Biz bili
yoruz sesleri) Malûm. Bizi birçok şeylerle itham 
ediyor : Tahrikâtçı, rey hırsızı, Moskof ajanları 
yardımcısı diyor. (Soldan : Şiddetli ve sürekli 
gürültüler) Arkadaşlar, ne olur, birbirimizi sü
kûnetle dinlesek ve birbirimizin fikirleriyle mem
lekete, mücadele etmek değil, münakaşa yolun
dan faydalı olalım. 

Her ekseriyette görülmüştür arkadaşlar. Hoşa 
gitmiyen fikirler reaksiyonla karşılanır. Ama 
bunun neticesinde ekseriyette bulunanlar ceza 
görür. (Soldan, gürültüler) Müsaade buyurun, 
hiçbirimizin düşüncesi bu memlekete hizmetten 
başka bir şey değildir. Hiçbirimiz diğerimizden 
daha fazla vatanperver değildir. 

REİS — Atıf Bey, görüyorsunuz ki, Meclis 
sizi sükûnetle dinliyor. 
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ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Gören 

Allah için söylesin. 
Sonra arkadaşlar, Sayın Yardımcı dediler ki, 

grup intihabı Anadolu Ajansına gruptan veril
di, kendileri de verselerdi onlarınki de neşredi-
lirdi. Muhalefet, iktidar, ben bu Meclisi bir kül 
olarak mütalâa ederim. Aynı günde muhalefet 
grupunun da toplantısı vardı. Eğer bu memle
kette parlâmentonun iç bünyesinin faaliyeti 
millete anlatılmak isteniyorsa muhalefetin o 
günkü toplantısında yapmış oldukları seçimle
rin de bildirilmesi demokrasi icaplarından idi. Bu 
vazife doğrudan doğruya Başkanlık Divanına ait 
bir vazife idi, onun yapması lâzımdı. Binaenaleyh 
bu da, her zaman olduğu gibi radyonun, bir ta
rafın fikirlerini yaymak, bir tarafın münaka
şalarını nakletmek için öteden beri emirle çalış
tığım, işlediğini gösterecek bir delildir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar, Atıf Topaloğlu 
arkadaşımızın sözlerini z'evkle dinledim. Buna 
öğüt teşkil edecek mahiyette söylediği sözler 
için teşekkür ederim. (Gülüşmeler) Bu teşek
kürü ederken aynı zamanda kendisine, öğütle
rine bizzat kendisinin ve partisinin her şeyden 
ve her keşten evvel riayet etmesi vecibesini de 
hatırlamak isterim. 

Sevgili arkadaşım, eğer benim Mersin ve 
Adana'da söylediğim nutkun okunması haki
katen Cumhuriyet Bayramının ilânı zamanına 
rastlamışsa güzel bir şey olmadığını ifade ede
rim. (Bravo sesleri) Kendileri bu noktada kal
salardı, ben de bu kadarla iktifa edecektim. 
Fakat durmadılar devam ettiler. Ben de gittik
leri yolda yürüyeyim. (Bravo sesleri, devam de
vam sesleri). 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Devam, de
vam, memnun oluruz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Sevgili arkadaşlarım Hakikaten nutkun 
bayramın açılması sırasında, bir suitesadüfle, 
o mübarek günde okunacağını bilmiş olsaydım, 
nutkun o saatte okunmamasa için emir verirdim. 

Şimdi, böyle bir mübaıreık ve kutsi bir günde 
bir kavga nutkunun neşredilmesinin mahzuru-
ıriu haklı olarak belirten arkadaşımın bu sözle
rinin dayandığı duygulara dayanarak bende
niz de, niçin ölçüyü tek taraflı olarak kullan
dıklarını, niçin kendi gazetelerinde, neşir va
sıtalarında, imkânları olan sahalarda böyle mü-
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barek günlerin kutsiyetine ve Meclisin kül ola
rak mütalâa edilmesi lâzımgeleceği faraziyeleri
ne zamanında ve icabında riayet etmediği husu
suna işaret etmek isterim. Eski zamanlara ait 
değil, daha yakın, dün bahsettiler, aynı bay
ram günlerinde. Uzakta çıkan bir gazetede de
ğil, burada, Başkentte çıkan gazetede, kendile
rinin biricik debdebeli neşir vasıtası alam Ulus 
Gazetesinde Atatürk'ü mezara koyduğumuz 
gün çıkan başmakalesini lütfen bir kerecik oku
malarını rica ederim. (Bravo sesleri). O gün 
Atatürk'ün mübarek naşının arkasından bütün 
milletin hakikaten birleştiği o muazzam ve kut
si günde D. P. lileri tutan efkârı umumiyeyi 
hakikaten ruh derinliklerinden vuracak tarzda 
bir neşir yapmalarında, aynı ölçüyü kullanmış 
olsalardı, Atıf Topaloğlu arkadaşım, beni ren
cide eden bu neşriyat için ben böyle bir sual 
takriri verdim, cevabını aldığım zaman ve si
zin gazetenizde böyle bir neşriyat vardır, der
lerse ben ne yaparım diye partisinden hesap 
sormalı idi. Bize verdiği soruyu evvelâ kendi 
partisine vermek icabederdi.( Soldan alkışlar). 

Muhterem arkadaşım, hiçbir zaman Atıf 
Topaloğlu'nun burada konuştuğu sözlerin De
mokrat Partinin: vicdanında makes bulmamak 
gibi bir vaziyete düşmesi, bizim yaptığımız her 
hamle, samimiyete doğru aynı vatanın, aynı 
yurdun evlâdı olması icaplarına uymak için 
yaptığımız bütün hamlelere karşı lâyıkiyle on
ların vicdanında makes bulmadığını bir kere 
daha huzurunuzda hatırlatmak isterim. 

Muhterem .arkadaşlar, iktidara geldiğimiz 
günden beri Başvekil olarak Hükümeti temsil 
etmekteyim. Şahsım kendilerince we kadar se
vilmez olursa olsun işgal ettiğim mevki hepi
nizin mevkiidir. Hükümet yalnız Demokrat 
Partinin değil, Hükümet aynı zamanda muha
lefet Partisinin Hükümetidir. OBir Başvekil sı-' 
fatiyle bir sürü merasimde, bir sürü ecnebilerle 
temaslarda bulundum, resmî vazifem icabı püb-
lik huzuruna çıktığım birçok hâdiseler olmuş
tur, gazeteleri bir tek defa olsun beni Hükü
met Reisi olarak göstermek lütuf ve atıfetini 
göstermişler midir? (Soldan, asla sesleri). 

Arkadaşlarım, burada partilerin arasındaki 
münasebetin derecesine göre konuşmak lâzım
dır, öğüt, nazariye mücerret olarak serdedile-
mez. Ne ekersen onu biçersin, poyraz eken fır
tına biçer. 
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Biz burada vicdanlı insanlar olarak vazi

yeti apaçık konuşmak mecburiyetindeyiz. Vu
kua getirilen vakalardan hiç haberimiz yokmuş 
gibi, olanlardan haberimiz yokmuş gibi, san
k i bu memlekette muhalefet partisi iktidar 
partisine karşı en düşmanca bir mücadele ilân 
etmemiş gibi, tam demokrat memleketlerde hâ
kim olması, hattâ binnazariye hâkim olması 
icabeden esaslar şunlardır, bunlara burada De
mokrat Parti iktidarı1 acaba niçin riayet etmi
yor, diyorlar. 

Arkadaşlar, hâdise böyle değildir. Böyle bir 
sözün insana uykusundan uyanmak ihtarını yap
ması lâzımgelir. Bir kere daha izah edeyim: Bu 
memlekette millî tesanüdü bozmamak uğrunda 
milletvekillerinin icabettirdiği tesanüt ve arka
daşlık dairesinde hareket etmek üzere muhalefet 
ve iktidar partilerinin birbirlerine karşı göster
meleri icabeden tesamuhun bütün gereklerini 
yerine getirmek hususunda bir adım atarlarsa 
biz iki adım atarız. Ve fakat bizim yaptığımız 
bütün bu gayretler, icraatımız, za'fımıza hamle-
dildiği için bundan sonra bizden bir tek adım 
beklemesinler. (Soldan sürekli alkışlar, bravo 
sesleri)'. 

REÎS — Atıf Topaloğlu. 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem 

arkadaşlarım, kendisine güvenen bir iktidar, ic
raatına güvenen bir Başbakan hiçbir zaman baş
kasının münakaşasıından veya başkasının kendi
sini tenkid etmesinden çekinmemelidir. (Çekin
diği yok sesleri). 

Sayın Başbakanın bence bir sözü hakikaten 
çok yerindedir: «Eğer, millî vahdetin temsil edil
diği gün benim nutkumu radyoda tekrar edile
ceğinin farkında olsaydım, mâni olurdum» de
diler. Takdir ediyorum bâzı üzüntülerine hakika
ten ben de iştirak ederim. 

Eğer Atatürk'ün nâşiniıı nakledildiği gün 
Ulus'un baş makalesinde o günün millî matemini 
sarsacak her hangi bir yazı yazılmışsa ben de 
yine beraber olarak teessürlerine iştirak ederim. 
(Kendi gazeteniz değil mi? sesleri). Ama Sayın 
Başbakanın bu fikrine iştirak ettiğimi söyler
ken; Zafer Gazetesinin de kontrol altına alınma
sını hatırlatırım. O günkü Zafer Gazetesindeki 
yazıların tetkik edilmesinden, karşılaştırılmasın
dan bir hakikat çıkacağına eminim. 

Sayın Başbakan, birçok yerlerde konuştuğu
nu, beyanatta bulunduğunu fakat bunların Ulus 
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Gazetesinde çıkmadığını beyan buyurdular. Ulus 
gazetesi kendilerinin birçok hareketlerini, nere
ye gitmişse hepsini yazıyor. Hattâ, C. İT. P. ne 
toptan bir surette tecavüz edilen Adana ve Mer
sin nutkunun da tamamını almıştır. (Soldan 
gülüşmeler) 

Binaenaleyh Sayın Başbakanın, demin de 
arzettiğhn gibi, bir sözüne ehemmiyet vererek 
kendisine teşekkür ediyorum. Millî günlerde 
parti mücadeleleri safhalarını milletin her gün 
dinlediği radyodan verdirmiyeceğinin teminatı 
olarak kabul ediyor, kürsüden iniyorum. 

REÎS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar, Atıf Topaloğlu 
arkadaşımın son sözünden başlıyayım. Ben bu
rada üzüntü izhar ettim; yani millî bayram |gü-
nünde bir kavga nutkunun radyodan neşredil
miş olmasından dolayı üzüntümü. Fakat bun
dan dolayı ben Başvekilden gelecek yıllar için 
de teminat isterim demesi hakikaten yersiz gi
bi selir. Benim bu sözümde teminatın münde
miç olduğu mânası çıkar. Bunu bir suitesadüf 
eseri telâkki ederek bir üzüntü ifade ettim. 
Şüphesiz bunu tekrar etmek mevkiinde olduğu 
takdirde elbette tekrar etmez. Fakat arkadaşım 
mutlaka sorunun bir neticei muhkemeye mün
cer olduğunu ispat etmek için olacak ki, temi
natı kaviye altına aldığı, sağlama bağladığı 
gibi zahirî bir gösteriş temin etmiş olacak. 

FERÎD MELEN (Van) — Ya Başvekil ola
ma zsan.. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Sen ola
caksın. (Gürültüler) 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar; Ulus Gazetesi resmimi yap
mış yapmamış ne gam.. Üç buçuk sene içinde 
bir dakika için dahi üzerinde durduğum bir me
sele değildir. Benim üzüntüm başka taraftadır, 
Ecnebilerin bunu âdeta bir fiilî Hükümet ad
detmelerini, onun iş başında bulundıfğunu dü
şünmelerini istemem. Bir kısım vatandaşlar 
Hükümetimizi Hükümet olarak tanımamakta 
bir fiilî Hükümet olarak zorla kabul etmekte 
oldukları mânasını işrap etmek yolunu tutmak
tadır. Bunu kendileri gayet iyi bilirler. Ben 
kim olursam olayım Demokrat Parti Başvekil
liği meVkiini izhar ettiğim ve Başvekil mevki
ine şerefle, hakkiyle seçildiğim ve büyük ekse-
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riyetin reyini izhar ettiğim müddetçe beni Baş
vekil olarak tanımak mecburiyetindedirler. Ga
zetenize ne gam? Bir vatandaş olarak hakları
ma hürmet etmek şöyle dursun, sabahtan afe-
şama, akşamdan sabaiha, günde yüz defa is
mim tezyif edilmektedir. Hakikatları itiraf et
meden bir ceride tarafından bu suretle hareket 
edilmesi benim içdn hattâ şeref teşkil eder. 

Şimdi arkadaşlar; yalnız matem günü o 
makaleyi yazmakla kalmıyor. Kendilerine tet-
kika medar olsun diye söylüyorum: Ertesi gün 
de bir makale yazılıyor ve «Siz demokrat Par
t i iktidarı büyük Ölünün arkasından nasıl git
tiniz» deniyor. Muhterem arkadaşlar, ne yap
malı idik? Biz büyük ölüyü, Tür'k Milletinin en 
aziz evlâdını, en muazzez çocuğunu vicdanı
mızda tapınarak takibettik. O, ne Halk Par
tili, ne Demokrat Partilidir, ne falandır, ne fi
lândır. O, Türk Milletinin müşterek ve muaz
zez bir malıdır, ne bizim malımızdır, ne onla
rın malıdır. Bu tahrikçi insanlar bu muazzez 
ölüyü toprağa verdiğimizin ertesi günü kaleme 
sarılıyorlar ve böyle yazılar yazıyorlar. 

O, Ulus gazetesi neler yazmıyor ki? 1950 se
nesinde çıkan bir maJkalesinde, okusunlar diye 
Söylüyorum, Halk Partisi devrini ikiye ayırı
yor. Atatürk devri, ismet İnönü devri. Halk. 
Partisinin intihaplarda kaybetmesi sebebi ola
rak da Atatürk devrini gösteriyorlar ve Ata
türk devrini tasvir ederken, o devir idamlar 
devri idi, keyfî idare devri idi, istiklâl mah
kemeleri devri idi, o en kötü bir devir idi di
yor. işte bugün Halk Partisi iktidarı kaybet
mişse o devrin kötü idaresi yüzünden kaybet
miştir, diyor. 1950 iktidarını kaybettikten son
raki Ulus gazetesinin yazdığı yazıları ibretle 
okusunlar. 

Ondan sonra Ispet Paşa devri, devri dilâra 
devri açıldı; devri ismet. Atatürk ne Halk 
Partisinindir, ne kimsenin. O, bütün milletin 
medarı iftiharıdır arkadaşlar. 

Ulus gazetesi onların iktidarlarını işte bu şe
kilde ikiye ayırıyor. Ve onlardan birisi îsmet 
devri, diğeri de Atatürk devri diyor. Okusun
lar, hiç olmazsa, o imzayı bugün dahi o say
fanın sütununu tezyin eder tarzda faaliyette 
burıınma'ktan menetsinler. Muhterem arkadaş
lar, ölçüleri budur. Vicdanlarımızı hiçfbir yere 
değil, partilerimize de kiralamıyalım. (Soldan 
şiddetli alkışlar) Muhterem arkadaşlar, Mer-
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| sin ve Adana 'da söylediğim nutka gelince: Halk 

Partilileri, toptan şahsiyeti anâneviye olarak, 
! hiçbir zaman itham etmiş değilim. Yine onla-
j n n huzuru mâneviyesinde söylüyorum. Bunun 

içinde bir avuç insan ihtiraslarına kapHİarak bu 
partiyi kötü yola götürmektedir. 

Hakikaten tekrar ediyorum. İyi yolda deği
liz. Zafer gazetesini kontrol edin, diyorlar. Za
fer gazetesinin sözlerini kontrol edelim ama, 

• elbadi azlem, gelecekleri varsa görecekleri de 
vardır. (Soldan, şiddetli alkışlar) 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş
bakan hakikaten bâzan çok güzel vaitler demi
yorum, güzel şeylerden bahsediyorlar. Ondan 
sonra asabileşiyorlar, «Gelecekleri varsa, göre
cekleri de var.» diyorlar. Kim gelecek, kim gö
recek arkadaşlar? Bu memlekette nizam var, hu
kuk var. Gelse de kimse bir şey göremez. Bugün 
iktidarda olmanın temin ettiği bâzı avantajlarla 
muhalifleri susturmak yoluna gidebileceklerini 
sanıyorlarsa aldanıyorlar. Bunlar boş lâflar... 

' (Soldan, gürültüler) Bir Başbakandan biz böy-
• le lâflar dinlemek istemiyoruz. Türk milleti 

vardır ve onu temsil eden Büyük Millet Mecli
si vardır. Hiç kimse ne geleceğinden ve ne de 
Başbakanın getireceğinden korkmuyor. 

j OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Mec
lise dil uzattın Topaloğlu, fasittir dedin, bu 
Meclise hakaret ettin, ama 300 mil uzakta... 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Şahsi 
müdahalelerden bir şey çıkmaz. Ben bu Mecli
sin haysiyet ve vekarmı senden çok iyi bilirim 
Kavrak... 

I OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Teşek
kür ederim. 

| ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Bu Mec
lisin yalnız memleketi temsil ettiğini de sen
den çok iyi bilirim Kavrakoğlu. Büyük Millet 
Meclisine tecavüz etmiş diye söylenemez. Za
bıtlara söylüyorum, bulunsun. Uydurma, yalan 
söyleme. (Önümüzdeki günler ispat edecek, 
sesleri). 

Rica ederim... Büyük Millet Meclisini kara
lama, onun şerefini hassasiyetle korumaya her 
vicdan borçludur. (Zabıtları getirelim, sesleri). 

Bizim mevzuumuz nerede idi, nereye gitti. 
Ulus Gazetesine. 

Ben millî bir günde radyonun yaptığı parti
zan neşriyattan vicdanların rahatsız olduğunu 
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söyledim Sayın Başbakan! Ondan sonra Ulus 
meselesi Ulus ve Zafer benim sorumun dışında
dır. (Soldan ders veriyorsun sesleri) Canım 
böyle müdahale etmeyin. Ders de verilir. (Gü
lüşmeler) 

REÎS — Devam edin efendim. 
ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Dinle

mesini bileceksin, söylemesini bileceksin, bu re
jim böyle inkişaf edecektir. (Allah, Allah sesle
ri) Başka çare yoktur. Halk Partisini toptan 
elbette itham edemezler. Hattâ Başbakanı daha 
birçok vaitlerde bulunmaya davet ediyorum. 

Arkadaşlar, bu memlekette hakikaten başka 
partilere tecavüz edilmek, diğer partiler hak
kında kogrelerinde uluorta söz söylemek gele
neğini maalesef Adnan Bey tesis etmiştir. Bu 
kötü yolu Adnan Beyin kapatması lâzımdır. 
(Soldan, gürültüler). 

Mukabele olarak arzediyorum, biz de De
mokrat Partiyi hiçbir zaman toptan itham edi
yor değiliz, fakat elbette Demokrat Parti içeri
sinde, onu sevk mesuliyetinde bulunanlardan 
3-5 tane müfrit vardır. (Soldan, sizdekiler gibi 
değil sesleri, gürültüler). 

Binaenaleyh her hangi bir maksadı mahsus
la sorumuzu huzurunuza, kürsüye getirmiş de
ğiliz. Yalnız, bu memlekette millî bir bayram 
günümüzde vicdanlarımızı rahatsız eden bir 
hâd,:seyi Başbakanın ağzından dinlemek iste
dik, Başbakan da izah etmişlerdir. Bundan son
rası için kendisinden bir vait de beklemiyoruz 
arkadaşlar. Yalnız onun sözüne karşı cevap ve
riyorum, bir radyonun, bütün milletin malı 
olan bir radyonun bir bayram günümüzde De
mokrat Partinin reklâmını yapmasının, kanun 
ve nizam huzurunda suç olduğunu ifade ediyo
rum. Yapamaz arkadaşlar, yapamaz. 

REÎS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlarım; millî bayram 
gününde radyoda bir nutkun söylen
mesi, meselesi artık mahut mesele diye 
konuşulacak hale geldi, Ama halâ de
vam etmektedir. Arkadaşım demektedir 
ki, böyle bir nutkun intişar etmiş olması kanun 
ve nizam nazarında elbette suçtur. Kanun ve 
nizam nazarında suç olarak bir hareketin ceza
sız kalması imkânı mevcut değildir. Fakat he
men söyliyeyim ki ; kendisi belki daha acemidir, 

belki kanun ve nizamla uzun boylu meşgul ol
ması vâki değildir; bu kanun ve nizam nazarın
da bir suç değildir. Sureti katiyede arzedeyim 
ki, bu lâfların ne çeşitleri denirse d'enain, şu 
densin bu densin ve ondan sonra da büyük bü
yük lâflar etsinler, sureti katiyede kanun ve ni
zam nazarında bir suç değildir diyorlar. Arkada
şım lütfen bunu bir kere hukukçulara sorsunlar. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Ne lüzum 
var, buna aklü izan kâfi gelir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Şimdi kim kime ne gösterecek? Tuttuğumuz 
yol iyi değildir diye bir yer gösterilemez. Bu, 
çarpışa çarpışa nihayet bir yerde bir kayaya 
çarpar ve katastrof olur. Diyorlar ki, bu yol
dan hazer edelim. Biz bu yola, kötüye gittiği 
için değil, fakat daha çok iyi yollar mevcut ol
duğu için, bu iyi yollarda yürümek memleket 
için çok daha iyi olduğu için teşebbüsü ele al
dık. Fakat bir hüsrana uğramamak için dedim 
ki bunların hiç biri mâkes bulmadı ve hattâ ak
sine olarak bize yapılan hücumlar daha da teş
dit edildi. Şunlara biraz daha yükl'önip şunları 
çökertelim dendi. 

Elbette bunlar karşısında bir Başbakan ola
rak, bir Hükümet Reisi olarak, Büyük Mill'et 
Meclisi huzuruna çıktığım zaman hâdiseyi ifade 
ve izah ederek bu durumun sebebinin bizden 
değil kendilerinden gelmekte olduğunu söyle
dim. Bu kötü yolda yürümenin müteşebbislerine 
o takdirde erbabı izan dememek elbette yerinde 
olur. Hâdise böyle değildir. Ben kendilerine 
meydan okumak gibi bir vaziyete gitmedim. 

Sonra, diyorlar ki, Hükümet var, Büyük Mil
let Meclisi var. Hayır arkadaşlar, asıl Hükü
meti Hükümet yapan, Büyük Millet Meclisini 
Büyük Millet Meclisi yapan ve bu memlekette 
vatandaş hak ve hürriyetlerine yer veren, sizin 
bu memlekette tesis etmekte olduğunuz rejim 
var, ona güvenerek konuşmaktadır bu zat. Yok
sa bunlarım hiçbirisini 1940 senesinde konuşa
mazdı, bunların içerisinde o zaman da Hükü
met vardı, Büyük Millet Meclisi vardı. Fakat 
o, zamanki Hükümet başka Hükümet, o zaman
ki Büyük Millet Meclisi büsbütün başka Büyük 
Millet Meclisi idi. Bu kürsüde kim kime ne 
yapabilir, denilebilecek bir rejimin teessüs et
miş olmasını kendi ağızlarının şahadeti ile en 
büyük mazhariyet olarak telâkki etmekteyim 
ve Demokrat Partiyi tebrik etmekteyim arka-
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daşlar. (Soldan şiddetli alkışlar). Hakikaten I 
Hükümet vardır. Büyük Millet Meclisi vardır 
ve kimsenin kimseye yapacak hiçbir, şeyi yok
tur. Kanun hâkimdir. Bu noktada Atıf Topal
oğlu ile beraberim. Bu rejimi getiren, bu Hü
kümeti yapan ve Büyük Millet Meclisini yapan 
ve vatandaş hak ve hürriyetlerini kimsenin sar-
samıyaeağı şekilde, •muarızlarımızın da büyük 
'bir zafer teranesi olarak ilân etmesine medar 
olacak, muhkem bir şekilde tarsin eden sizler
siniz arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar). 

REİS — Atıf Topaloğlu, buyurun. (Soldan 
gürültüler). 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Kabak tadı 
mı verdi? Başbakan konuşurken güzel güzel 
dinliyorsunuz, biz kürsüye geldiğimiz zaman 
yok... (Soldan gülüşmeler). 

Arkadaşlar, biz (Hâkimiyet milletindir) mü
cadelesini yapmıyoruz. Hakikaten bu memle
kette hâkimiyet milletindir, bunu kabul etmek 
lâzımdır, ama bunu Başbakan yalnız bir parti
ye maledemez. (Soldan gürültüler). 

1946 ile 1950 arasındaki mücadeleleri de 
görmüşüzdür. Bu getirdiğimiz sorulardan mü
teessir olan Adnan Beyin 1946 ile 1950 arasın
da muhalefetin neler getirdiğini ve bizzat söy
lediklerini bilmesi lâzımdır. Onun için biz her 
zaman, her yerde olduğu gibi hâdiseleri realist 
olarak alıyoruz. Hakiki vazifemiz, memlekette 
nizam içinde, demokrasi anlayışı içinde ve ka
nun içinde - fazla kanun tâbirlerini bilmem | 
ama - mücadele etmektir. Bizim münakaşaları
mız mutlaka kendilerini tahrik etmek, iktidarı 
ellerinden almak için değildir. Kendilerinin her 
zaman iddia ettikleri gibi millî irade ile iş ba
şına gelmişlerdir, biz de millî irade ile sizleri 
kontrola geldik. Bunu anladığımız zaman me
sele bitmiştir ve demokrasiye intibak ediliyor 
demektir. (Sağdan alkışlar). 

REİS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar, biraz da lâtife ol
sun, iş buraya geldikten sonra bir nebzecik niçin 
tekrar huzurunuza geldiğimi arzedeyim: Yarın 
Ulus'ta «Atıf Topaloğlu mevzuu söyledi, Başve
kil cevap veremedi» diye neşriyat yapmasınlar 
diye. Sadece bunun için huzurunuza geldim. 
(Gülüşmeler). | 
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ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — îşte biz çok 

zahmet çekeceğiz, çok yorulacağız ve bu suretle 
demokrasi kurulacak. Mesele budur. (Soldan gü
rültüler, gülüşmeler, demokrasiyi siz mi kura
caksınız? sesleri). 

Yalnız Başvekil Adnan Bey son sözü söyle-
memeli idi. Biz cevap verilmesi icabeden yeri 
ve lâkırdının bitip cevaba ihtiyaç bulunmadığı
nı biliriz. Kendilerini bu evhamdan kurtarmalı-
dırıla.v 

18. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 
köy yollarına ayrılan 50 milyon liralık ödene
ğin vilâyetlere ne suretle tevzi edildiğine ve 
sarfiyatın kontrol edilip edilmediğine dair so
rusuna Bayındırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu'-
nun sözlü cevabı (6/1203) 

2 . XI . 1953 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi arz ve rica ederim. Saygılarımla. 

Ordu Milletvekili 
Atıf Topaloğlu 

1. Köy yollarına Büyük Millet Meclisince 
konulan 50 milyon liralık ödenek, illere ne su
retle tevzi edilmiştir? 

2. Tevzi edilen ödeneklerin ne suretle sarfe-
dildiğini vekâlet kontrol edebiliyor mu? 

3. Vekâlet ödeneğin tamamen yerine sarfe-
dildiğino kani midir? 

4. Yollarda mühendis ve teknik elemanlar 
var mıdır? 

BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaş
lar, arkadaşımın suallerine, sıra numarası esası 
üzerinden arzı cevap ediyorum. 

1. 1953 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçesine konulmuş olan il ve köy yolları yapı
mına yardım ödeneği, Bütçe Kanunundaki kay
da göre, Vekiller Heyetince tcsbit edilen esas
lar dâhilinde vilâyetlere tevzi edilmiştir. Vilâ
yet ve köy yolları üzerindeki büyük köprülerin 
inşası vilâyetlerin teknik imkânları haricinde 
bulunması ve yine iki vilâyeti ilgilendiren bâzı 
mühim vilâyet yollarının bakımının mevcut Ka
rayolları şube teşkilâtı ile yapılması zarureti 
karşısında bunlar için muktazi tahsisat düşüldük
ten sonra geriye kalan kısmı vilâyetlere; nüfus, 
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yüz ölçüsü, il yolu miktarı ve durumu, köy ade
di, köy yolu miktarı arazinin arızası ve sarfet-
me imkânları gibi faktörler göz önünde bulundu
rularak tevzi edilmiştir. 

2. Vilâyetlere yapılan yardım; Vilâyetin 
özel İdare Bütçesi de nazarı itibara alınarak, yol 
yapım ve bakım çalışma programlarında esaslı 
inceleme yapılmak suretiyle evvelâ bakım prog
ramının tahakkukuna, daha sonra ehemmiyet sı
rasına göre esaslı il ve köy yolları yapımına tah
sis edilmekte ve programların tatbiki her ay is
tenilen harcama ve iş ilerleme cetvellerinden ta
kip edilmektedir. 

Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü Mura-
kabo Teşkilâtı vilâyetlerin il ve köy yolları üze
rindeki yapım ve bakım çalışmalarını yerinde 
murakabe etmektedir. 

3. Vekâletimiz yardım ödeneklerinin tama
men yerinde sarfedildiğine kani bulunmaktadır. 
Esasen bu ödeneklerin mahallî tahsisinden baş
ka bir hizmete sarfına kanuni imkân mevcut bu
lunmamaktadır." 

4. Vilâyet Bayındırlık Müdürlüğü kadrola
rında teknik eleman mevcuduna ve kadro imkân
larına göre eleman bulundurulmaktadır. Bundan 
başka vilâyetlerin eleman darlığına medar olsun 
için Karayolları Bölge Müdürlüklerinde il yolla
rı etüd ekipleri kurulmuş olup bu ekipler vilâ
yet yollarının etüd işlerinde çalıştırılmaktadır. 

Ayrıca 1951 yılından beri kurslarda yetişti
rilen ve miktarı dört yüzü bulan köy yolu tek
nikerleri vilâyetler emrine verilmiş olup bunlar
dan köy yolları yapım ve bakımlarında . âzami 
surette istifade edilmektedir. 

ATIP TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlar, Bakanın verdiği izahata teşekkür 
ederim. Hakikaten bütçede ayrılmış bulunan 
tahsisat, yüz ölçüsüne göre, nüfusuna göre, yol
larının fazlalığına göre vilâyetlere taksim edilir. 

Beni bu soruyu sormaya icbar eden hâdise, 
birkaç ay üzerinde dolaştığım yolların, hakika
ten mühendissiz, etüdsüz, projesiz yapılmış ol
duğunu, salâhiyetsiz yani fennî salâhiyetten 
mahrum kimseler tarafından harcamalar yapıl
dığını gördüğümden dolayı bu soruyu sormuşum
dur. Meselâ, (isim söylemiyeyim, orada çalışan 
arkadaşların gönülleri kırılmasın) burada 
1300 - 1400 amele çalışıyor, bunların başlarında 
teknik eleman diye üç beş ay Karayollarında 
çalışarak yolların ne olduğu hakkında az çok 

malûmat almış, işi şöyle böyle tarifle öğrenmiş 
bir arkadaş bulunduruluyor. Aynı zamanda 
1300 - 1400 amelenin bulunduğu bir yerdeki bu 
yol bir tek hat üzerinde bir yol olmayıp altı ye
di istikamette giden bir yoldur. Görüyorum ki 
etüd yok, proje yok, vilâyetin kadrosu mühen
dis ve teknik eleman bakımından tamam değil. 
Bu memlekette işlerin genişliği, fennî vasıtala
rın artması dolayısiyle işi böyle yapmak, ve el
deki eleman kifayetsizdir diye mevcut paraları 
bir sene içinde harcamak için gayret göster
mek ve illâ hizmet göreceğim diye eldeki para
ları çarçur etmek doğru değildir kanaatinde
yim. Sayın Bakan beni mutlaka ikna etsin diye 
soru vermiş değilim. Maksadım, hakikaten lau
bali bir şekilde devam eden, bilhassa köy yolLa-
rı faaliyetinin, daha kontrollü yapılmasının ne 
suretle mümkün ise onun teminini istirhamdan 
ibarettir. 

REİS — Bayındırlık Vekili. 
BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEYTİN-

OĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, 
hayretimi mucip olan nokta, meslekten olmı-
yan bir arkadaşın, bir yol faaliyetini şöyle bir 
kuşbakışı seyretmesi neticesi, o yolun istikşaf, 
etüd, proje, nihayet keşfinin mevcut olup ol
madığını anlayabilmesi keyfiyetidir. Sualleri
nin birine cevap arzettim. Vilâyetlerimizin Na
fıa müdürlüklerindeki teknik eleman kadroları
nın kifayetsizliği yüzünden Karayolları Umum 
Müdürlüğü, İl Yolları etüd ekiplerinin kuruldu
ğunu ve vilâyetlerce bugün yapılmakta, tatbik 
edilmekte bulunan bütün projelerin, yani gerek 
etüdünün ve gerekse keşfinin ve projesinin bu 
ekipler vasıtasiyle yapılmakta olduğunu ve bun
ların tasdikten çıktıktan sonra tatbik mevkiine 
konulmakta bulunduğunu arzettim. Bin üç yüz 
ameleyi bu şekilde çalışmakta iken görerek bu
rada etüd ve proje yoktur denilmesine hakika
ten hayret etmekteyim. 

Yine bu yol faaliyetinde, mutlaka senesi 
içinde tamamen sarfedeceğiz ş'eklinde tahsisa
tın heder edildiği yolunda bir hareketimiz vaki 
değildir. Verilen tahsisatı senesi içinde sarf et
mek elbette ki, lâzımdır. Bu, o vilâyetin muvaf
fakiyetini, bu işe verdiği ehemmiyet derece
sini gösterir. Ama yine sualin birine arzetti-
ğim cevapta tebarüz ettirmiştim ki, vilâyetlere 
yapılan bu yardım özel idarelere tahsisat ola
rak kaydolunmakta ve bunlar sarfedilmediği 
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takdirde de gelecek yıllara hiç yanmadan ak
tarılmaktadır. Bu itibarla bir heder mevzuuba- . 
his değildir. 

REÎS — Atıf Topaloğlu. 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Kamal 

Zeytinoğlu'na göre meslekten olmıyan yol işine 
karışamaz. 

BAYINDIRLIK VEKÎLl KEMAL ZEYTİN-
OĞLU (Eskişehir) — Böyle bir şey demedim. 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Mühen
dis olmıyan bu memleketin imar faaliyetleri 
hakkında bir fikir söyliyemez. O halde yarın 
mühendis olmıyan birisi Bakanlığa gelirse 
onun bakanlığı da kabul edilmiyecek. 

Arkadaşlar, biz samimî olarak eksik olan 
bâzı şeylerin yapılmasını istedik. Sayın Bakanın 
icraatını dahi tenkid 'etmedik. Şimdi etüd ve 
projeden bahsediyorlar İsim vermiyeyim de-
d.m, fakat mecbur ediyorsunuz. Etüdsüz ve pro
jesiz yol yapılmıştır. Fatsa - Koru yolu, Fatsa -

. Gurgan, Ezine - Ciladır, Fataa - Taşoluk ve Or
du - Kabadüz yollarının etüdleri yapılmış mıdır? 
Yapılmamıştır. Sonra orduda mühendis kadro
nuz var mı? Yoktur. Buna nasıl var diyebiliriz? 
Biz böylece samimî olarak tenkidlerimizi teba
rüz ettirirken, illâki muhalefet yapıyorsunuz, 

4. _ GÖRÜ! 

- 1. — 2624 sayılı Kanun hükümlerine göre 
istihdam edilen orta tahsil yardımcı öğretmen
liklerinde geçen hizmetlerin, 5434 sayılı Ka
nunun geçici 65 nci maddesinde bahsedilen 
«aylık ücretli sürekli vazifeler» mey anında bu
lunup bulunmadığının tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu (3/489) 

RElS — Bu hususta Millî Eğitim Komisyo
nu Başkanı Mustafa Reşit Tarakçıoğlu konuşa
caktır. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) 
— Arkadaşlar, bu mesele geçenlerde bir cel
semizi işgal etmiş hukuki bir meseledir. Mese
lenin mahiyetini kısaca arzetmek isterim. 

Ortaöğretim müesseselerinde kimlerin öğ
retmenlik yapabileceklerine dadr Orta Tedrisat 
Kanunu namı ile bir kanun vardır. Bu kanuna 
göre ortaöğretim müesseselerinde öğretmenlik 
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onun için mutlaka tenkid ediyorsunuz demek 
doğru mudur? Biz yapılanları takdir ediyoruz, 
fakat diğer taraftan da eksik olanları olduğu 
gibi aksettirmeye çalışıyoruz. Benim mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

RElS — Bayındırlık Vekili.-
BAYINDIRLIK VEKİLİ KEMAL ZEYTlN-

OĞLU (Eskişehir) — Efendim, ben de arkada
şıma ikinci defa cevap arzederiken, en aşağı o-
nun kadar samimî idim. Fakat şimdiki konuş
malarında beni teyidebmiş oluyorlar. Ordu'da
ki yolların dosyalarında etüdlerin bulunmadı
ğını ifade ettiler. Zannediyorum ki, şu konuş
maları bunu teyidet'ti. Seçim dairesindeki yol
ları görüp, dosyalarını tetkik edip veya orada
ki nafıa müdürlüğüne gidip de mi öğrenmiş
ler? Kendileri beni teyide tmiş oluyorlar. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Ben bizzat 
kendim gidip görürüm, sizin gibi nafıa müdür
lüğünden sormam. 

19. — Kars Mebusu Esat Oktay'ın, Arda
han - Posof yolunun ne zaman ikmal edileceğine 
dair Bayındırlık Vekilinden sözlü sorusu 
(6/1206) 

REİS — Soru sahibi bulunmadığı için gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 

yapabilmek salâhiyeti sırf yüksek tahsil görmüş 
olanlara hasredilmiştir. Fakat sonradan, yük
sek tahsil görmüş zevat bulunamadığından biz-
zarure yüksek tahsil görmemiş olanlardan dahi 
boş derslere muallim bulmak zarureti hâsıl ol
muş ve böylece yardımcı öğretmen adiyle bir 
sınıf öğretmenlik ihdas edilmiştir. 

Bundan 18 sene evvel çıkmış olan bu kanun
la birçok vatandaşlar orta öğretim müessesele
rinde yardımcı öğretmen adiyle öğretmenlik 
yapmışlardır. İlk kanun 1934 senesinde çık
mış ve bu kanun ancak 1950 senesinde kaldı
rılmıştır. 16 sene hüküm süren bir kanundur. 
Ama kanun üç sene müddetle çıkmış, yine ih
tiyaç devam ettiği için, o kanun temdit edilmiş, 
temdit edilmiş ve böylece 16 sene vazife görül
müş, ortaöğretim müesseselerinde. Şimdi bir 
mesele çıktı; Emekli Kanununun geçici 65 nci 
maddesi var. Orada der ki : «Ücretli vazifeler
de hizmeti görülenler borçlanmak suretiyle emek-

ÜLEN İŞLER 



B : 7 20.11 
lilik hakkını kazanırlar.» Bunun üzerine yardım- I 
cı öğretmenliklerde bulunanlar 10 sene, 5 se
ne, 16 sene hizmetim var, beni borçlandırın, 
Emeklilik Kanununun 65 nci maddesine göre 
emeklilik hakkını bana verin demiş. Maliye Ba
kanlığı da demiş ki, 65 nci maddede kasdedilen, 
devamlı surette ücretli vazifelerde bulunanlar
dır, bu vazifeler ücretli olmakla beraber sü
rekli değildir. Kesik kesiktir. Bunun üzerine 
tatmin edilemiyen hak sahipleri Devlet Şûra
sına müracaat etmişlerdir. Devlet Şûrası 
müracaat sahiplerine hak vermiş, fakat Ma
liye Bakanlığı iptal dâvası açmış Devlet Şû
rası iptal dâvasını reddetmiş, yardımcı öğret
menlere hak vermiştir. îş böyle bir nevi kaziyei 
muhkeme şeklini alınca bunların hakkını ver
mek lâzımgelmektedir. Bu kanunu nasıl anla
mamız lâzımgeldiğine dair Meclisten bir tefsir 
talebinde bulunmak icabetmiştir. Maliye Bakan
lığı tefsir talebinde bulunmuştur. Yüksek Mec
lisimiz, meseleye muttali olunca geçici bir komis
yon seçmiş, komisyon meseleyi tetkik etmiş, hu
lasaten demiş ki, bunların hakları var ama ala
cakları yoktur. Yani Emekli Kanununun ge- | 
cici 65 nci maddesinde vazifenin sürekli olması | 
lâzımdır, bunu kesip kesip kesiyor, 3 sene iken 
ihtiyaç dolayısiyle kanunun hükmü 16 sene de
vam ediyor. Bu şekilde 16 sene hizmet etmiş 
bir kimseye hak tanımıyacak mıyız? Tanırız de
niyor, tefsir yoliyle değil tesis yoliyle, yani 
ayrıca bir kanun yapılması lâzımgeliyor deni
yor. Böyle olunca İçtüzüğe müracaat etmek ica
betti. içtüzüğün 29 ncu maddesinde (Komis
yonlar kendilerine havale edilmiş işleri incele
mekten başka bir işle uğraşamazlar.) Fakat bu
nun 17 numaralı notu vardır. 

Notu okuyayım. Not 17 : Komisyonlar ka
nun teklif edemezler. Fakat kendilerine veri
len meselâ, bir yorum istemini kanun şekline l 
sokabilirler. 

O halde Geçici Komisyon mademki burada bir 
hak gördü, bunu itiraf etti. O takdirde bunu bir 
kanun halinde getirebilirdi. Getirmedi. Binae
naleyh bir hak mevcuttur ve bu yardımcı öğret
menlerin iddiaları iptal edilemez. 

Şimdi bendeniz Millî Eğitim Komisyonu 
adına, bu tesisin komisyonumuz tarafından ya
pılabilmesi için, teklifin komisyonumuza hava- I 
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le Duyurulmasını Yüksek Meclisten rica ediyo
rum. Buna ait bir teklif de veriyorum, kabulü
nü istirham ederim. 

RE t S — Başka söz istiyen var mı efendim? 
Şimdi, Reşit Tarakçıoğlu'nun takririni oku

tuyorum : 

Başkanlığa 
Yardımcı öğretmenler hakkındaki tefsir ta

lebinin, kürsüden anlattığım sebeplerden ötü
rü Millî Eğitim Komisyonuna havale Duyurul
masını rica ederim. 

Trabzon Mebusu 
Reşit Tarakçıoğlu 

REİS — Efendim; bu takriri reyi âlinize 
arzediyorum. 

Bu raporun Millî Eğitim Komisyonuna hava
lesini kabul buyuranlar lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmiyenler... Millî Eğitim Komisyo
nuna havalesi kabul edilmiştir efendim. 

2. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Mü
hendislik ve Mimarlık hakkındaki 3458 sayik 
Kanunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık komis
yonları raporları (2/234) [1] 

REÎS — Raporu okutuyorum efendim. > 

(Bayındırlık Komisyonu raporu okundu). 

REİS — Rapor hakkında söz istiyen var mı? 
Söz istiyen yoktur. Raporu oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Rapor .ka
bul edilmiş, teklif reddedilmiştir. 

3. — Giresun Mebusu Arif Hikmet Pamuk-
oğlu'nun, tasfiye edilen ve emekliye sevkolu-
nan Dışişleri Vekâleti memurları hakkında ka
nun teklifi ve Dışişleri, Bütçe, Anayasa ve Ada
let komisyonları raporları (2/190) [2] 

(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 

REÎS — Bfendim, rapor üzerinde görüşme 
yapabilmek için Adalet Komisyonu Sözcüsünün 

[1] 296 sayılı basma yazı tutanağın sonudadır. 
[2] 160 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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hazır bulunması lâzımdır. Burada bulunmadık
larından bir defalık müzakeresini tehir ediyo
ruz. 

Komisyonun bulunmaması ve vaktin de geç

miş olması dolayısiyle, 23 Kasım 1953 Pazar
tesi günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,10 

* • » « 

B — YAZILI SORULAR 

1. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'in, Tekir-
dağda'da dört aydır devam etmekte olan tahki
kat neticesine ve Malkara'da İller Bankasınca 
yapılan su tesisatına dair sorusuna İçişleri Ve
kili Et em Menderes'in yazılı cevabı (6/1131) 

29 . Haziran 1953 
T. B. M. M. Başkanlığı Yüksek Katma 

Aşağıdaki suallerimin yazılı olarak İçişleri' 
Vekâleti tarafından cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

1. Yüksek Meclisteki ısrarlı talebim üzerine 
Tekirdağ'ında vekâletinizce dört aydır devam et
mekte olan tahkikat safhalarında bugüne kadar 
T. C. K. nun «240» ncı ve Memurin Kanununun 
«9» ncu maddelerindeki cürümler tebeyyün et
memiş midir! 

2. Cürümler tahakkuk ettiğine nazaran ge
rek vali gerekse eski daimî encümen azaları hak
kında adlî takibatın geç kalması edenlerin ya
nında kalması kadar zararlı olmuyor mu? 

3. Temsil mmtakamda cereyan eden hâdise
leri eksiksiz tetkik etmek istiyorum, dosyayı baş
tan aşağı okumam mümkün müdür? 

4. Malkara'nın iller Bankasınca eski kuyu
lardan kasabaya su tesisatı için 100 bin lira sar-
fedilerek tesisat ikmal edilmiş kabulü katîsiyle 
belediye borçlandırılmıştır, fakat kuyular susuz 
olduğundan tesisattan bir damla su akıtılanı a-
mıştır. Mesuller kimdir? Haklarında ne yapıl
mıştır? no yapılacaktır? 

Tekirdağ Mebusu 
Şevket Mocan 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 19.XI.1953 

İller İdaresi G. Md. 
3 Ş. Md. 

Sayı: 23364/5,5 - 31, 13104 

özü : Tekirdağ Valisi Nâzım Ar
da ve suç ortakları hakkında. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
30 . XI . 1953 tarih ve Kanunlar Müdürlü

ğü 5505/12201 sayılı yazıları karşılığıdır : 
Tekirdağ'da dört aydır devam etmekte olan 

tahkikat neticesine, ve Malkara'da İller Banka
sınca yaptırılan su tesisatına dair Tekirdağ Me-
budu Şevket Mocan tarafından verilen 29 . VI . 
1953 tarihli yazılı soru önergesi üzerine yaptırı
lan tetikikat neticesi aşağıda arzedilmiştir : 

1. Su tesisatı için kullanılacak boruların 
Gümrük Resminden ve elden ele kararlardan va
reste olarak beher metresinin 2 liradan tedariki 
mümkün iken 2490 sayılı Kanunun 6, 10, 16 ve 
40 inci maddeleri ahkâmına riayet etmiyerek bo
ruları (8) lira (75) kuruştan satınalmak husu
sunda Tekirdağ Valisi Nâzım Arda i1 e Vilâyet 
Daimî Encümeni azaları Fethi Mahramlı, Ahmet 
Peker, Kâmil Malkoç ve Ali Üstüner'in ihmalleri 
tahakkuk ettiğinden; 

2. Vali Nâzım Arda'nın; Tekirdağ eski Be
lediye Reisi İsmail özduyuran'a ait Devlet 
Şûrası kararını (68) gün bilâmuamele evinde 
saklamak suretiyle vazifesini ihmal eylediği an
laşılmış olduğundan; 

Adı geçen sanıklar hakkında, Türk Ceza Ka
nununun (230) ncu maddesi uyarınca, lü-
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zumu muhakeme kararı verilmesi mütalâasiyle 
fezlekeli tahkikat evrakı, 15 . IX . 1953 gün ve 
Hukuk Müşavirliği 603 sayılı yazımızla, Devlet 
Şûrasına tevdi edilmiştir. 

Gerek vali ve gerekse diğer sanıklar hakkında 
adlî takibatın geç kalmasının; sanıkların sıfatları 
ve isnadolunan suçların vazifelerinden doğmuş 
bulunması ve bu itibarla Memuurin Muhakematı 
Kanununa göre ilk tahkikatın yaptırılması za
ruretinden ileri geldiği. 

3. Teşriî sıfatı haiz olan bir mebusun lü
zumlu gördüğü işler hakkında alâkalılardan ma
lûmat istemesi ve gereken bilginin kendisine ve
rilmesi tabiî ise de idarî kazaya mütaallik ve 
gizli cereyanı kanuun icabı olan ilk tahkikat ev
rakı üzerinde tetkikat icrasının muvafık mütalâa 
cdilemiyeceği ve esasen evrakın Devlet Şûrasına 
tevdi edilmesi muvacehesinde yapılacak başka 
muamele de kalmadığı anlaşılmıştır. 

Malkara'da İller Bankasınca yaptırılan su 
tesisatına gelince : 

4. İller Bankasınca Malkara kasabasında 
yaptırılmış olan iş lüzumlu suyun temini için sa
dece drenaj inşaatından ibaret olup depo, isale 
ve şebeke kısımları buna dâhil değildir, inşaa
tın Bayındırlık Sağlık ve Sosyal Yardım veka
letleriyle İller Bankası ve Belediye temsilcilerin
den müteşekkil bir heyet tarafından geçici kabu
lü 15. VI . 1951 de, kesin kabulü ise 26 . IV . 
1952 tarihinde yapılmıştır. 

Drenaj inşaatı neticesinde bu vadiden alın
ması mümkün olan su alınmış ve kabul heyeti 
huzurunda günde 174 ton su temin edildiği 
tesbit olunmuştur. Bütün kasaba ihtiyacı gün
de 354 tondur. Kasabanın geri kalan su ihtiya
cının başka mahallerde kuyu ve drenaj' açılması 
suretiyle temini düşünülmüşse de belediye bu 
işi kendisi yaptırma istediğinden İller Banka
sınca başka bir teşebbüse geçilmemiştir. 

Drenaj neticesinde elde edilen su miktarı 
mevsimlerle ilgili olarak yarıya indiği gibi iki 
üç misline de çıkmaktadır.' Bu su halen drenaj 
mahallinde akmaktadır. 

Drenaj inşaatı proje, şartname ve sözleşme
lerine uygun olarak yapılmış ve bu husus kabul 
heyetlerince de tesbit edilmiş olduğundan mesu
liyeti mucip her hangi bir durum görülmemiştir. 

Saygıyle arzederim. 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 

.19& O : 1 
2. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 

Trabzon Liman İşletmesi emrinde çalışan mav
na kaptan ve tayfalarının mesai tarzları hak
kında yapılan tetkikatm ne neticeye vardığına 
ve Trabzon'daki işçilere barınak yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna Çalış
ma Vekili Hayrettin Erkmen'in yazılı cevabı 
(6/114İJ 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılar. 

Trabzon Mebusu 
M. Öoloğlu 

1. Trabzon Liman İşletmesi emrinde çalış
makta olan mavna kaptan ve tayfalarının hiçbir 
medeni anlayış ve hukuki esasa istinad etmiyen 
ve tahammülü çok güç mesai tarzları hakkında 
vâki müracaat ve şikâyetler üzerindeki tetkikat 
müspet bir neticeye varmadan bugüne kadar de
vam edegelmiş bulunmaktadır. Normalin üzerin
de mesai yapan, fazla mesai ücreti almıyan ve 
İş Kanunundaki haklardan istifade edemiyen 
bu vatandaşların hukuki durumu üzerinde son 
defa yapılan tetkikat ne neticeye varmıştır. Va
rılan neticede Ulaştıırma Vekâletiyle mutabakat 
haline gelinmiş midir? Netice mahalline tebliğ 
olunmuş mudur? 

2. Trabzon'daki işçi hareketi cümlenin ma
lûmudur. Ancak bu işçiler geliş ve gidişlerinde 
vesait buluncaya kadar barınacak yer bulmakta 
müşkülât çekmektedirler. Bu bekleme müddet
leri içinde onlara barınma imkânı sağlamak ga
yesiyle vekâletçe bir barınak yapılması düşünül
mekte idi. Bu bahisteki çalışmalar ne safhadadır? 

T. C. 
Çalışma Vekâleti 19.XI.I953 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1026-1-1, 11623 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
9 . VII . 1953 gün ve 5549 -12355/1141 sayılı 

emirleri cevabıdır : 
Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu tara

fından verilen yazılı soru hakkında mahallen 
yaptırılan tetkikat neticesinde : 

Denizcilik Bankası T. A. Ortaklığının Trab-
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zon Limanındaki iş yerlerinin kanun şümulünde I 
olduğu ve ancak, limanda çalışan işçiler meya-
nmda kaptan, dümenci, vinçci, gemici, tayfa 
ilâh... gibi namlarla çalışan deniz personelinin 
ayni-zamanda 5434 sayılı Kanuna tâbi olmaları 
hasebiyle, ayni kanunun 12 nci maddesinin hük
mü muvacehesinde, iş Kanununun tatbik edil
mediği anlaşılmış ve bu halin işçilere ayrıca İş 
Kanununun da tatbik edilmesine mâni teşkil 
etmiyeceği hususunun Vekâletimiz tarafından 
tebliği üzerine, anılan ortaklık bu personelin de 
iş Kanununa tâbi olması lâzım geleceği ve bun
lar badema fazla çalıştırırıldıkları takdirde ken- | 
dilerine iş.Kanunu hükümleri dairesinde fazla 
çalışma ücreti ödenmesi hususunda Trabzon Şu
besine talimat vermiş bulunmaktadır, 

Ancak bu işyeri 25 . IV . 1951 tarihinden beri 
kanun şümulünde olduğuna göre bu işçilerin 
bundan evvel sebketmiş olan fazla mesai hakla-
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rınm da tediyesi hususu mahallî Bölge Çalışma 
Müdürlüğümüzden, ortaklığın Trabzon Şibesine 
yazılmış ise de şube, evvelce yapılmış olan fazla 
çalışmaların tesbitine imkân bulunmadığı iddi-
asiyle, bu vecibeyi yerine getiremiyeceğini be
yan etmektedir. 

Bu durum karşısında mahallî Bölge Müdür
lüğümüz Liman idaresiyle temasa geçmek sure
tiyle bu müddet zarfında limana girip çıkan ge
milerin limanda kalış müddetlerinin tesbiti sure
tiyle işçilerin fazla mesailerini tesbit ve tâyin 
etmek imkânları aramaktadır. 

Ayrıca bu mesailerin tespit ve tâyin olunarak 
fazla çalışan işçilere bu haklarının tediyesi hu
susu Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklı
ğına da yazılmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
Çalışma Vekili 

H. Erkmeıı 

• < & • •<.••• 

T. B. M, M. Basımevi 



S. SAYISI : 160 
Giresun Mebusu Arif Hikmet Pamukoğlu'nun, tasfiye edilen ve 
emekliye sevkolunan Dışişleri Vekâleti memurları hakkmda kanun 
teklifi ve Dışişleri, Bütçe Anayasa ve Adalet komisyonları rapor

ları (2/190) 

9 .111 . 1951 

Türkiye Büyük Millet Menisi Yüksek Başkanlğına 

Tasfiye edilen ve emekliye sevkolunan Dışişleri Bakanlığı memurları hakkındaki kanun teklifini 
bağlı olarak takdim ediyorum. 

Gereken işlemin yapılmağına müsaade Duyurulmasını derin saygılarımla dilerim. 
Giresun Milletvekili 

A. ff, Pamukoğlu 

GEREKÇE 

5250 sayılı ; kanunun geçici maddesinin 3 ncü fıkrası mezkûr Kanunun hükümlerine tebaan 
tasfiyeye tâbi tutulan memurların idari ve kazaimereilere müracaat hakkını nezetmekte olduğun
dan antidemokratik ve antjfaonırtitüsyonel bir mahiyet taşımakta ve însan Hak ve Hürriyetleri Be-^ 
yamnamesi münderecatına da uygum düşmektedir. Aynı Kanuna istinaden tasfiye edilen me
murlardan bir kısmının Danı^taya vâki müracaatları reddedilirken ahiren bir diğerinin dilekçe
si kabul edilerek rüyet olunmuştur. Dilekçe sahibi hakkını iîikak ederek memuriyetinle başla
mıştır. Bu durum aynı kanunun vatandaşlar arasında farklı bir muameleye yol açtığı endişe
sini, .uyandırmaktadır. Esasen tasfiye edilen memurların müracaatlarında hak kazanacakları en
dişesini bertaraf (etmek üzere konulmuş olduğuda bihakkin öne sürülebilir. Bu itibarla haklı 
ile haksızı ayırdedebilmek için yukarda anılan fıkranın hak ve adalet, müsavat ve nasafet kaide
lerine uygun düşmediği göz önüne almarak maddeden tayyı cihetine gidilmesi muvafık mütalâa 
kılınmaktadır. 

Aynı fıkraya tevfikan muameleye tâbi tutulan memurların, müracaatları neticesinde haklı 
oldukları sabit olunca vazifelerine başlamaları tabiîdir. 

5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrası mucibince « Lüzum gösterilmeksizin > 
emekliye ayrılanlar hastalık ve sair meşru sebeplerle kanuni yollara müracaat imkânsızlığı için
de kalmışlarsa bu mazeretlerini tevsik ettikleri takdirde müktesep haklarını öne sürerek 
emeklilik kararı tarihinden itibaren vazifelerine başlıyabilm elidirler. Esasen aynı bakanlık me
murlarından mazeretleri olmıyanlar Danıştaya müracaat ederek haklarını aramışlar ve lehle
rinde karar almıştır. 

Meşru mazeretleri hasebiyle müracaat edemiyenlerin adedi de nihayet iki üç kişiden ibarettir. 
Mazeretleri tevsik edilince kendilerinin arkadaşları misillû muameleye tâbi tutulmaları hak ve 
nasafet icabatmdandır. Esasen bir hakkın, meşru mazeret hasebiyle, eşkâl ve merasimin tekemmül 
edememesi yüzünden, ihkakma bu gibi hallerde bir mâni tasavvur edilemiyeceği kanaatiyle keyfi
yeti arza müsarat ediyorum. 

Bir taraftan kanuni şekil ve merasime aykırı olarak diğer taraftan «Müktesep hak> ı ihlâlen 
ittihaz edilen emeklilik kararı hukuki bakımdan müdafaa edilemiyecek durum arzetmektedir. Nite
kim 788 numaralı ve 31 Mart 1926 tarihli Memurin Kanununun muaddel madde 13, 16, 26, 27, 



28, 29, 30, 31, 32, 33, 3i, 5% 54,,55 56, 57 ve 58 nei maddeleri tasfiye komisyonu tarafından na
zarı itibara alınmamıştır. Dışişleri Bakanlığı bütçesinin müzakeresinde (1951 - 1952 Bütçesi) Sa-
yin Bakan Profesör Euad Köprülü'ntin - de Büyük" Millet Meclisinde açıkladığıüzere inzibat ko
misyonu beş on seneden beri kanunun sarih hükümlerine aykırı olarak fiilen vazife görememiş ve 
toplanamamıştır. 

Keza 2/8119 sayılı ve 16 ..•II. 193&tariMi Mülki Memurların Sicilleri Üzerine Tekaütlükleri
nin İcrası ve Tezkiye Varakalarının Tanzimi hakkındaki Nizamnamenin 10, 14, 15 ve 21 nci madde
leri de yukarda anılan komisyonca itibar nazarına alınmamıştır- Keza 3/6657 sayılı ve 5 . XII . 
1947 tarihli Memurların Yeterliklerinin Takdiri hakkındaki Tüzüğün 9 ncu maddesi de hiçe sayıl
mıştır. 1154 sayılı ve 25 Haziran 1927 tarihli Dışişleri Bakanlığı Memurin Kanununun 1, 5 ve 
muvakkat birinci, ikinci, üçüncü maddelerine uyulmaksızın emeklilik karan verilmiştir. 2379 nu
maralı ve 28 . XII . 1933 tarihli Kanunun birinci ve ikinci maddeleriyle Dışişleri Bakanlığı Mahrem 
Sicil Talimatnamesinin 16, 26, ve 27 nci madcfeleri de ihmal edilmiştir; 3/1W sayılı ve 6 . IV . 
1949 tarihli İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi 7, 8, 10, 11 ve 28 nci maddeleri de nazarı itiba
ra alınmamıştır. 

GİRESUN MİLLETVEKİLİ AKÎF HÎKMET 
PAMUKOĞLU'NUN TEKLlPl 

Tasfiye edilen ve emekliye sevkolunan Dışişleri 
Bakanlığı memurlar* hakkında kanun teklifi 

MAB0E 1. — Dışişleri Bakanlığı mennupla* 
ramı tasfiyesine müteallik 5250 sayılı Kanu
nun geçici üçüncü maddesinin dördüncü^ fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştın. 

Bu fıkra hükmüne tevfikan muameleye tâbi 
tutulmuş olan memurların, mer'i mevzuat da-
iresindeı kaza mercilerine müracaat hakkın mah
fuzdur. 

MADDE 2. —• 5434 Bayıh Kâıranraa 29 nen 
maddesinin «B» fıkrası mucübinca «lüzıan gö»r 
terilmeksizin» emekliye sevk edilmiş olup meşru 

mazeretleri hasebiyle kanuni yollara müracaat
la haklânm aramak imkânsızlığı içinde7 kalmış 
bulunan Dışişleri Bakanlığı memurîan meikûr 
mazeret sabit olunca haklarındaki emeklilik ka
ran tarihinden itibaren memuriyetlerine- devam 
edebilirler. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürüılüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kammu Dışişleri Bakam 
yürütür, 

( S. Sayısı : 160 j 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. &M> M. 

Esas No. 2/190 
Karar No. 32 

Yüksek Başkanüağa 

Giresun Milletvekili Arif Hikmet .Pamukoğ-
lu'nun, tasfiye veya emekliye sevkedilen Dış-
işierd Bakanlığı -mamurları hakkında ölüp Dış
işleri Komisyonuna havale buy#rulan kanun 
tekflili Jkomd^yonumuzıan 12,IV.1951 tarihli 
ıtoplantısında teklif sahibinin ve JDışişieri Ba
kanlığı temsilcisindn huzuriyle ^çelendi. 

Bilindiği üzere 5250 sayılı Kanunun geçici 
maddesi Dışişleri Bakanlığı memurlarının tas
fiyesine veya emekliye yoüaoöjasına dairdir. 
Ve aynı kanunun 4 ncü maddesine (yaşları ve 
vazife müddetleri hesaiba katılmaksızın aynı şe
kilde eıneMiye ayrıl#ilirler.) hükmüne dayan
maktadır. 

8aym Pamuköğlu'nun teklifini gerektiren 
sebepleri şöylece hulasa mümkündür. 

\ 1. 5250 sayılı Kanunun geçici maddesi; bu 
tasfiye işinde 31. I I I . 1926 tarihli ve 788 nu
maralı Memurlar Kanununun. (inzafbart komis
yonunun kararlarını göz önünde tutması hak
kınca) muaddel birçok maddelerini göz önün
de tutmadığı gibi 2 .VI. 1952 tarîh ve 1154 sa
yılı (Dışişleri Memurları Kanunu) ndaki hü
kümlerine de uymamıştır. Bundan başka, 16 . 
IIM938 târih ve 2/8119 sayılı Nizamuamenin 
(<m|t'lkî memurların sicillerine göre tekaütlük
lerinin yapılması ve tezkiye varaklarının tan-
zbai hakkında) alâkalı birçok maddelerine ba
kılmamış* 5 , XII .1947 ftarâhli tüaUğün (m«mur-
laısm ye'fcetfliMerçini takdir hakkında) 9 nen 
maddesine de ehemmiyeti v«rüm«miş#İT. 

2. Bu tasfiyeye tâbd tutulan ^Dışişleri me
murları, idari ve kazai mercilere baş vurmak 
hakkından mahrum bırakıldığı gibi; emekliye ay
rılanlar hastalık ve sair meşru sebeplerin maze
retini öne süremiyecek duruma düşürülmüşler 
dir. 

3. Vatandaşa hakkını savunmak, mazeretini 
değerlendirmek imkânlarını reddeden bu kanun, 
bu itibarla hem demokrasiye, hem Anayasaya ay
kırıdır. Aynı sebeplerle 6. IV. 1949 tarihli (İn
san Hakları Beyannamesi) nin birçok madde
leriyle tezat halindedir. 

4. Kanun teklifinin ikinci maddesinde Sa
yın Pamuköğlu, 5434 sayılı Emeklilik Kanunu
nun 29 ncu maddesindeki B fıkrası mucibince, 
(yetersizlikleri yüzünden emekliye sevkedilenler) 
in bir kısmı Damştaya baş vurarak emeklilik ka
rarını bozdurmuşlar, tekrar işlerine başlamışlar
dır. Ama bir kısmının da hakkını henüz alama
dığı bir vakıadır. Bu yüzden de 5250 sayılı <Ka-
nun vatandaşlar arasında farklı muamelelere yol 
açmıştır. 

Bu-sebeplerle, 5250 sayılı Ek Kanunu hüküm
den kaldırmak üzere bü kanun teklifi sunulmuş
tur. 

Bu teklife katılmıyan komisyon çoğunluğu şu 
sebeplere dayanmaktadır. 

A) Bu kanun, her bakımdan çıktığı zama
nın çaresizliklerine; zaruretlerine cevap ver
mek istiyen bir kanundur. 1951 - 1952 Bütçe 
müzakereleri sırasında Dışişleri Bakanının be
lirttiği gibi, 5250 sayılı Kanun çıkarıldığı za
man, bu bakanlığın inzibat komisyonu beş on 
yıldır toplanamamış bulunuyordu. Yani Sayın 
Pamuköğlu 'nun, dikkate alınmadığından şikâ
yet ettiği 2/8119 numaralı nizamname ile 788, 
1154, 2379 sayılı kanunlarla bâzı nizamnameler,, 
Dışişleri Bakanlığının memurlarına yıllardan be
ri tatbik edilmemiştir; Bakanlık inzibat komis
yonunun yıllardır toplanmamış olması, memurla
rın tâyini ve sairesi gibi kaderleri bahis konusu 
olunca, bu kanunlardan başka hükümlere esas 
tutulduğunu açığa vurur. 

Bu itibarladır ki, 5250 sayılı Kanunun çıka
rılması, bütün bu gayritabiî durumlara çare bul
mak, Devletin en nazik mekanizması olan Dışiş
leri Bakanlığını eldeki imkânlarla en verimli ha
le getirmek maksadiyledir. 

B) Bu maksadın, tatbikatta arzu edilen şü
mul ve isabeti tamamiyle gerçekleştirdiği şu an-
cb. bilinmemektedir. Ama tasfiyeye uğrıyanlar-
dan bir kısmının Büyük Millet Meclisi Dilekçe 
Komisyonuna yaptıkları şikâyetin varit görül-
meyip redde uğraması, kanunun tatbikatında isa
bet bulunduğunu gösteren delillerdendir. 
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C) Sonradan çıkan 5434 sayılı Emeklilik 

Kanunu, 5250 sayılı Kanunun - zaten geçici bir 
mahiyette bulunan - maddesini yürürlükten kal
dırmıştır. Yine bu Emeklilik Kanununun 29 ncu 
maddesindeki B fıkrası, Danıştaya baş vurma 
muamelesini sağlamıştır. Danıştay, bir memurun 
tasfiye kararını, tasfiyedeki şekil eksikliği yü
zünden, beşinin kararında emeklilik hususundaki 
yeni hükümlere dayanarak iptal etmiştir. Demek-
ki tasfiyede usulsüzlük veya haksızlık olmuşsa, 
bunu telâfi etmek imkânı meydana çıkmıştır. 

Ç) Bu kanunun olağanüstü mahiyetine Rik
kat etmek zorundayız. Sebebi ne olursa olsun, 
kendisini çaresiz durumda gören ve böyle bdr 
olağanüstü çareye baş vuran bir Hükümeti ve 
asıl önemli taraf : Bu baş vurmayı kabul eden 
bir Millet Meclisi kararını birden bire hiçe sa
yamayız. Bir millettin, millet olmasında en bü
yük beldrti; devam ve istikrardır. Bu devam 
ve istikran ise, Türkiye'de Büyük Millet Mec
lisi hükümlerine saygı göstermekle en iyi şe
kilde sağlamak mümkündür kanaatindeyiz. Za
ten Dışişlerimizde böyle bir tasfiye lüzumuna 
kanaat etmeyen pek az vatandaş vardır, dersek 
mübalâğa olmaz. O halde Büyük Meclisin za
ruretime inanarak çıkardığı bir kanunu - yu
kardan beri saydığımız şartları ve sebepleri de 
göz önünde tutmak şartiyle - şimdi yeni bir 
kanunla yıkmayı hedef tutan bu kanun tekli
finin iki muhalif ve bdr müstenkife .«karşı altı 
reyle kabule şayan olmadığı neticesine varıl
mıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
îzmir îzmir 

Aşağıda arzedilen se- O. Kapani 
heplerle ıbu karara 

muhalifim. 
Y, Menteş 

Kâtip 
Denizi Ankara Hatay 

A. Çobanoğlu Çekinserim A. Melek 
S. M. Arsal 

Konya Kütahya 
Z. Ebüzziya A.. Gündüz 

imzada bulunamadı 

Manisa Şeyhin 
Aşağıda arzedilen se- R. O. Arık 

beplerle bu karara İmzada bulunamadı 
muhalifim 

A. Karaosmanoğlu 

Muhalefet şerhli 

Giresun Milletvekili Arif İpkmet Ba-
mukoğlu 'nun, tasfiye veya emekliye sevke-
dülen Dışişleri memurları hakkındaki kanun 
teklifi mer'i mevzuat dairesinde, kaza merci
lerine müracaat hakkını mahfuz tutmak ga
yesini istihdaf etmektedir. Filhakika bu müra
caat hakkının tanınmaması Anayasamızın ru
huna ve kanuni mevzuatımıza mugayir oldu
ğu gibi gerçek bdr demokrasinin dayanması 
lâzımgelen insan hak ve hürriyetleri esasları
na da uygun değildir. Her hangi bir dairede 
her hangi bir komisyonun karariyle. bir me
mura karşı yapılan muamelenin idari kaza
nın kontrolünden külliyen vareste kalabilme
sini temin edecek bir hüküm antidemokratik 
sayılmak icabeder ve bugünkü hukuk telâk-
kisiyfle telif kabul -etmez. 

Bu mülâhazalarla kanun teklifinin Ka
mutayın yüksek tasvibine arzedilmesi muva
fık olacağı reyindeyiz. 
Komisyon Başkanı 

îzmir Manisa 
Y. Menteş A. Karaosmanoğht 
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Bütçe Komisyonu raporu 

&mte M. 
tonu 6 . V . 1952 

Ki» No. 2/190 
fo : 75 

Yüksek Başkanlığa 

Giresun. Milletvekili Arif Hikmet Pamukoğ-
luîıraiE «Tasfiye edilen ve emekliye sevkolunan 
Bilişleri Bakanlığı memurları hakkındaki ka
nun teklifi» Dışişleri Komisyonu raporu ile bir
likte komisyonumuza havale edilmiş olduğun
dan Dışişleri Bakanlığı Genel Kâtip Muavini 
ve Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu 
halde tetkik ve müzakere edildi, 

TeMilin: yapılmasını icap ettirdiği ileri sürü
len hususları Arif Hikmet Pamukoğlu tarafın
dan gerekçede şS^le izah olunmaktadır • 

1. «5260 sayılı \jKanjınun geçici 3 ncü mad
desinin 4 ncü fıkrask buna istinaden tasfiyeye 
tâbi tutulan memurlann idari ve kazai üst mer-
cBenee-müracaat haklarına tanımamış olduğun-
dani.arttidemokratiktir.» \ 

Halbuki : 5250 sayılı K^ûun 1948 senesinde 
yürürlüğe girmiştir, Kanunun mevzuubahis ge
çici maddesinin tasfiyeye mütedair olan hükmü-
nÜKÜV meriyet müddeti (6) ay^ olarak tahdit 
«öte^f; bulunduğundan yalnız tf müddet içinde 
tatbikatı cereyan etmiştir. Halen "meriyette böy-
laijbfaİBttküm mevcut değildir. \ 

Teklif, 5250 sayılı Kanunun geçîet maddesi-
nin (Teklifte geçici 3 ncü maddesi değişmekte 
ise de bunun bir zühul olduğu anlaşılmaktadır.) 
A »^fıkrasının kaldırılmasını ve bu maddeye 
j&wM* hüküm eklenmesini istihdaf etmektedir. 
Halen meriyette bulunmayan bir maddenin 
bir kanunla bir fıkrasının kaldırılması ve ona 
yine bir kanunla bir hüküm ilâvesi usul ve şekil 
bakımından mümkün olamıyacağından teklifin 
erv«l emirde bu bakımdan kabulü caiz görülme-

Bsasına gelince, Dışişleri Komisyonu rapo-
rrmda etraflı şekilde belirtilmiş olduğu veçhile 
İMMtJajadığı zamanın hissolunan zaruret ve ih-
topaçları nazarı dikkate alınarak ve yalnız (6) 
ay müddet tatbik edilmek üzere kanun vâzıı ta
rafından tedvin edilmiş ve yine o müddet içinde 
tnfcfrikntı yapılarak tesirlerini icra etmiş ve ne-
tüffci istihsal edilmiş bir hükmün (4) yıl son

ra bu defa ihya olunarak ondan sonra da üze
rinde antidemokratik olduğu beyaniyle şu veya 
bu şekilde tadilâta teşebbüs ve tevessül olunması 
intizamı âmme bakımından muvafık bulunma
mıştır. 

2. «Aynı kanuna istinaden tasfiye edilen 
memurlardan bir kısmının Danıştaya vâki müra
caatları reddolunurken ahiren bir diğerinin di
lekçesi kabul edilerek müracaatı tetkik ve kabul 
olunmuş ve alâkalı Dışişleri Bakanlığında yeni
den vazifeye alınmıştır.» 

Bu hükme istinaden tasfiye edüen memur
lardan bir kısmının değil tamamının Danıştaya 
vâki müracaatları, hükümdeki sarahat karşısın
da Danıştayca nazarı dikkate alınmamıştır. Ge
rekçede, bahsolunan bir memurun müracaatı esas 
bakımından değil sadece kendisi hakkında karar 
veren komisyonun geçici maddenin gösterdiği şe
kilde kurulmamış olduğu netice ve kanaatine va
rılmak suretiyle şekil bakımından kabul edile
rek hakkındaki, muamelenin iptali cihetine gi
dilmiştir. (6) aylık müddet geçmiş olduğu için 
alâkalı hakkında Bakanlıkça yeniden bir karar 
ittihazına imkân kalmamıştır. 

3. «Esasen alâkalıların idari ve kazai üst 
mercilere baş vurmaması hakkındaki hükmün 
müracaatlarında hak kazanacakları endişesini 
bertaraf etmek için konulmuş olduğu bihakkın 
ileri sürülebilir.» 

Geçici maddedeki (bu kararlar aleyhine 
idari veya adlî kaza mercilerinde dâva açıla
maz) hükmünün, teklif sahibinin iddia ettiği 
gibi, hiçbir suretle alâkalıların bu mercilere baş 
vurmaları halinde hak kazanacakları endişesini 
bertaraf etmek için konulmuş olduğu ileri sü
rülemez. Şurası da şayanı kayıttır ki geçici 
madde, tasfiye kararlarının, «Dışişleri Bakan
lığında genel kâtibin başkanlığı altında 4 ncü 
ve daha yukarı derecelerden olmak üzere bakan 
tarafından tâyin edilecek altı üyeden teşkil edi
lecek bir heyet» in üçte iki çoğunluğiyle veril
mesi esasmı vaz'etmek suretiyle şimdiye kadar 
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tatbik edilen tasfiye hükümlerinden farklı ola
rak memurlar lehine daha âdil bir sistemi ka
bul etmiş bulunmaktadır. Memleketimizi yabancı 
ülkelerde temsil etmek vazifesini üzerinde taşı
yan Dışişleri Bakanlığı memurları hakkında 
böyle yüksek kademeli olmak üzere yine kendi 
aralarından seçilmiş elemanlardan müteşekkil 
bir heyet tarafından varılmış kararlarda behe
mehal isabetsizlik ve takdirsizlik mütalâa et
mek yerinde bir hareket olmaz. 

4. «Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
hakkındaki 5434 sayılı Kanunun (39) ncu mad
desinin (B) fıkrası gereğince bir memuru da
iresi (lüzum gördüğünde) emekliye eyırabil-
m«kte ise de «lüzum gösterilmeksizin» emekliye 
ayrılanlar hastalık ve sair meşru sebepleı e ka
nuni yollara müracaat imkânsızlığı içinde kal
mışlarsa bu zaruretlerini tevsik ettikleri tak
dirde müktesep haklarını öne sürerek emekliye 
sevk kararı tarihinden itibaren vazifeye başlı-
yabilmelidirler. Esasen aynı bakanlık memur
larından mazeretleri olmıyanlan Danıştaya mü
racaat ederek lehlerinde karar almak suretiyle 
emekliliklerini iptal ettirmişlerdir. 

Meşru mazeretleri hasebiyle müracaat ede-
miyenlerin mazeretleri tevsik edildiği takdirde 
arkadaşları misillü muameleye tâbi tutulmaları 
hak ve nasafet icabıdır.» 

Teklifin ikinci maddesi 5434 sayılı Kanunun 
(39) ncu maddesinin (teklifte 29 olarak yazılı 
ise de kanunda da bir zühul olduğu anlaşılmak
tadır) (B) fıkrasına taallûk etmektedir. 

Teklif sahibi 5484 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununun (39) ncu madde
sinin (B) fıkrası gereğince bir memurun emek
liye sevk edilebilmesi için (bir lüzum gösterilme
si) zaruri olduğunu bu lüzum gösterilmeksizin 
emekliye -sevk-edilenlerin Danıştaya müracaat 
ederek haklarında verilmiş kararları 'iptal ettir
diklerini, ancak hastalık ve sair meşru sebepler
le zamanında -müracaat edemiyenlere bu mazeret
lerini ispat etmeleri şartiyle yeniden müracaat 
imkânı-verilmesi hak »ve nasaf et icabı olduğunu 
ileri sürerek 'ikinci maddeyi teklif etmiş bulun
maktadır. 

îdari tasarruflar aleyhinde yapılacak müra
caatlar için Danıştay Kanunu ile kabul edilmiş 
olan müracaat müddetleri hakkındaki mevcut 
umumi hükümlerin şu veya bu mülâhaza ile ayrı 
bir kanunla tadiline gidilmesi doğru görülme

mişti*. 
Diğer taraftan bu imkânın Devlet teşkilâtına 

dâhil yalnız bir daire memurları için kabul olun
ması da prensip bakımından caiz.olamaz, 

Ve nihayet teklif 5434 sayılı Kanunun sözü 
geçen (39) ncu maddesinin (B) fıkrası hakkın
daki 1728 sayılı kararın Büyük Millet Meclisin
ce ittihazından evvel yapılmış, bu karar ise bu 
hükmün tatbikında dairelerin mutlak takdir hak
kına sahip olup her hangi bir lüzum ve sebep 
göstermeye mecbur bulunmadıklarını teyiden 
tavzih eylemiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla alâkalılara bahşolunacak yeni, bir 
müracaat imkânının, bu karar muvacehesinde 
amelî bir faydası olmıyacağı tabiîdir. 

5. «Yine teklif «ahibine göre yukarda ya
zılı kanunların hükümlerine istinaden ittihaz 
edilmiş olan tasfiye ve emeklilik kararlan hu
kuki bakımdan müdafaa edilemiyecek durum
dadırlar. Zira 788 sayılı Memurin Kanununun 
alâkalı hükümleri Tasfiye Komisyonu tarafın
dan nazara alınmamıştır. Bakanlık inzibat Ko
misyonu bir seneden beri içtima etmemiştir. Dış
işleri Bakanlığı teşklâtı mensuplannın mahrem 
sicillerine ait hükümler ve esaslar ihmal olun
muştur» 

Ancak geçici maddenin tatbikatı yukarda 
izah olunduğu üzere hususi bir komisyona tevdi 
edilmiş olması itibariyle yapılan teklifön mu
cip sebeplerle telifine imkân yoktur. 

6. Aynı suretle vazifeden uzaklaştırılan bir 
memur hakkındaki kararın Büyük Millet Mec
lisi Dilekçe Komisyonunca ortadan kaldırılmış 
olduğu hakkındaki mütalâaya gelince, Büyük 
Millet Meclisince bilâhara Dilekçe Komisyo
nunun 23 . II . 1951 tarihli Haftalık Karar cet
velindeki 329 sayılı Kararı, Kamutayın 14 . IV . 
1952 tarihli 61 nci Birleşiminde reddedilmiş ol
duğundan bu karar muvacehesinde Dilekçe Ko
misyonunun bundan böyle mümasil bir karar it
tihazına imkân kalmamıştır. 

Bu sebeplerle teklifin Dışişleri Komisyonu
nun kararı veçhile reddine ekseriyetle karar 
vermiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan vekili Bu rapor Sözcüsü 
Burdur İstanbul 

Mu halef t şerhim yazılıdır. H. Hüsmatı 
F. Çelikbaş 
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Kâtip 
Sivas 

m fare 
Bursa 

Muhalifim 

Giresun 
/M,Ş#ner 

Kırklareli 
Müstenkifim 

$. Bakay 
Malatya 

Muhalifim 
Jf, 8; Eti 

Bursa 
K. Yılmaz 

İstanbul 
fi. Oran 

Bolu 
Î.OtuUz 

Giresun 
II. Erkmen 

îzmir 
IVÎUstenMfîm 

T. Gürerh 
Konya 

R. Birand 

Trabzon 
Müstenkifim 

S, F". Kalayctoğlv, 

tdari mercilerce ittihaz olunan bir karar 
aleyhine vatandaşın kaza merciine baş vurmak 
hakkını iptaf ve dolayısiyle idarenin kazai mu
rakabesini bertaraf eden 5250 sayılı Kanunun 
muvakkat maddesi hülnnühün kaldırılmasına 
taraftarız. 3 ü kanun hükümlerinin halen yaşa
mamakta olduğu hakkmdafei noktai nazara da 

iştirak ediyoruz: Pîlhftk!öta»-k«n%n\m tatbik sü
resi' nihayet bıalmttştur. Aneak buıtatbSnatin 
tesiratr muayyen- v*fcftfda$lâr İfeeriiıde/^fârâç-
vamdır ve bu vaUnda^ftiro^j«ıa««»»«k«»ıı^A^-
yasamn: 82* ncis maddesine. müstiöiılAsı' YHiksek 
Meclise müracaat e*«i&âeriid^bir?vskıadir. 

Kamm teklifinin iklnei maddtesiaan reddi 
muvafık olur: 

Bu itibarla5 kaöun t^klîfitün yalısa bir 
madde olarak buşekÖde-ta^Kİte kabtöz-mw?a-
fıfc oWtr kanaat ve- mütâlâiööi4â^îfe 

M3U3ÖE îi — Halââttnd£ © ı ^ l k i Ba
kanlığı Kuruluşu: hakktodatö 3812-^yıhi Ka
trana ek 5290* sayıli1 Kantosu»- geçiei «adresi 
uygulanmış; olanlar bu kararli* aieyfttee idâri 
ve adlî* kaza^ mercilerine mürtteaat edebilirler. 
Müracaat ımiadeti bir Stentttfun y*y*ım tari
hinden itibaren- cereyana başllr". 

Burdur 
FM^Çdikbaş 

Kastamonu 
W. Tüte 

Bursa-
Haluk Şaman 

MaûA/ty* 

Anayasa Komisyonu raporu 

T. KM. M. 
Afiay'asaKomisyonu 
Esas M. Z/190 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

15 . I . 19G3 

Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pamukoğ
lu'nun, tasfiye edilen ve emekliye sevkolunan 
Hariciye Vekâle'ti memurları hakkında yapmış 
olduğu kanun teklifi Yüksek Riyasetten komis
yonumuza havale edilmekle usulü dairesinde 
gündeme alınarak müzakeresi yapılmıştır. 

Bu müzakereler esnasında : Hariciye Vekâ
leti memurlarının tasfiyelerine dair olan 5250 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesinin, mez
kûr vekâlet memurlarını tasfiyeye veya emek
liye sevkına mütedair olan fıkrasının kendile
rine tatbiki dolayısı ile mağdur olan vatandaş
ların her türlü idari ve adlî mercilere müra
caat ve şikâyet haklarının tanınması keyfiyeti 

üzerinde, muhtelif fikirler ileri sürülmüştür. 
Komisyon ekseriyeti, sözü geçen kanunun 

ve tatbikatının, nazari olarak Esas Teşkilât 
Kanununa aykırı bulunduğu neticesine ittifa
ka yakın bir ekseriyetle temayül göstermişse dfe 
azalardan bir kısmı mezkûr kanunun, madde
sinin, bir defa tatbik edilmekle ortadan kalk
tığını ve halen mevcut olmadığını ileri sürerek 
teklifin reddi merkezinde toplanan bir müta
lâada bulunmuşlardır. 

Diğer bir kısım komisyon azaları ise, Büt
çe komisyonunda muhalefette kalan bir kısıtla 
Bütçe Komisyonu azasının ileri sürdükleri gj-
bi, Pamukoğlu tarafından yapılan kanun tek-
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lifinin 1 nci maddesinin tadflen kabulü ile 2 nci 
maddenin tayymı ve ona göre bir maddeden 
ibaret bir metin hazırlanması hususunda tek
liflerde bulunmuşlardır. 

Bu surette birisi teklifin reddi ile, hususi 
bir kanunla mağdur olan bu vatandaşların tat
min edilmeleri, diğeri ise, Bütçe komisyonunda 
muhalefette kalan azaların hududu içinde ka
tarak yeni bir metin hazırlanması yolunda mey
dana atılan işbu iki teklifin müzakeresi neti
cesinde aşağıdaki neticeye varılmıştır : 

Haklarında 3312 sayılı Kanuna ek 5250 sa
yılı Kanunun geçici maddesi, tatbik olunan 
Hariciye Vekâleti memurlarından bir kısmına 
bu suretle idari ve adlî müracaat mercilerine 
gitme kapılarının kapanması, umumi hukuk 
prensiplerine ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumu
zun hükümlerine aykırı olması sebebiyle bu 
kabîl mağdur vatandaşlar hakkında icabmda 
tazminat verilmesi icabetmektedir. 

Fakat, bu teklif umumi heyetten, Anayasa
ya uygun olup olmadığı cihetinin belirtilmesi 
için geldiğinden buna dair hususi bir kanun yo
luna mı, yoksa, yukanki ikinci teklifte olduğu 
gibi teklifin bir kısmını tayyederek, bir madde
lik bir kanun metninin mi? Daha muvafık ola
cağı cihetleri işbu teklifin kendisine havale edil
miş bulunduğu, Adalet Komisyonunu alâkadar 
etmektedir. Bu itibarla, bu hususlarda teknik bir 
komisyon sıfatiyle bir neticeye varmak ve ona 
göre bir kanun metni hazırlamak icabedip etme
diği hususlarını tetkik etmek üzere havalesi ge
reğince, dosyanın takımı ile Adalet Komisyonu

na tevdiine ekseriyetle karar verildi. 
Anayasa Komisyonu Başkanı Sözcü 

Manisa Diyarbakır. 
F. L. Karaosmanoğlu F. Alpiskender 
Kâtip Afyon K. Ankara 

Muhalifim (,'. Soydan 
K. özçoban 

Çanakkale Erzincan Erzurum 
E. Kalafat S. Sağtroğlu M. Yazıcı 

İstanbul İzmir 
Muhalefet şerhi var Z. H. Velibeşe 

M. Benker 
Manisa Manisa Sivas 

K. Ş. înce M. Tümay R. öçten 
Tekirdağ Tokad 

/. H. Akyüz Z. Betû 

Muhalefet şerhi : 
Bahis mevzuu olan kanun teklifinin ko

misyonumuza sevk sebebi, evvelce ısdar edil
miş, tatbik edilmiş ve bugünün meriyetten halk-
mış olan bir kanunun son maddesinin Anayasa
ya uygun olup olmadığının tetkikma mütedair
dir. 

Tatbik mevkiinden kalkmış bir kanun 
maddesinin Anayasaya uygun olup olmadığı 
nazari olarak münakaşa ve karara bağlanabilir. 
Fakat böyle bir kanun maddesinin yeniden 
ihyası suretiyle kanunu ayakta tutmak esasatı 
hukukiye ile kabili telif olmadığından komis
yonun ekseriyet kararma muhalifim. 

İstanbul 
Mithat Bcnkvr 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/190 
Karar No. 34 

Yüksek 

Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek olarak 13 Temmuz 1948 gü
nünde yürürlüğe giren 5250 sayılı Kanunun 
geçici 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının yürür
lükten kaldırılması ve 5434 sayılı Kanunun 29 
ncu maddesinin B fıkrası mucibince emekliye 
sevk olunup meşru mazeretleri sebebiyle kanun 
yollarına müracaatla haklarını aramak imkâ
nından mahrum olanlnn mazeretlerinin sübutu 
halinde emeklilik kararı tarihinden itibaren me
muriyetlerine devam edebilecekleri hükümlerini 
ihtiva etmek üzere Giresun Mebusu Arif Hik
met Pamukoğlu tarafından Büyük Millet Mec
lisine sunulup İçişleri ve Bütçe komisyonlarınca 
bittetkik reddedilmiş bulunan kanun teklifinin 
Kamutayda müzakeresi sırasında mezkûr kanun 
teklifinin bir kerede Anayasa ve Adalet komis
yonlarında tetkik edilerek mütalâalarının bildi
rilmesi faydalı olacağına dair Bingöl Mebusu 
Feridun Fikri Düşünsel'in teklifi üzerine Ana
yasa Komisyonunun mütalâası alındıktan sonra 
dosya Adalet Komisyonuna tevdi edilmiştir. 
Anayasa Komisyonu raporunda açıkça münderiç 
olduğu veçhile bu komisyonca yukarda bahsi 
geçen teklifin taallûk ettiği 5250 sayılı Kanu
nun ve tatbikatının nazari olarak esas teşkilât 
kanununa aykırı bulunduğu neticesine varıldık
tan ve ekalliyette kalanların görüşü belirtildik
ten sonra kanun teklifinin başka şekillere ifrağ 
edilmesi hususunda ileri sürülen mütalâalar 
izah edilmekte ve fakat teklifin umumi heyetçe 
ancak Anayasaya uygun olup olmadığı ciheti
nin tetkiki için mezkûr komisyona havale edil
miş bulunduğu beyaniyle yalnız bu nokta üze
rinde tevakkuf edilerek kanun teklifinin ihtiva 
ettiği hükümleri tazammun eder mahiyette di
ğer şekillere ifrağ ve tebdili keyfiyetinin Adalet 
Komisyonunca düşünülmesi lüzumundan bahse
dilmektedir 

Gerçi her komisyon yalnız kendi ihtisası sa
hasına giren, hususlar hakkında tetkikat yaparak 
mütalâasını bildirmesi lüzumu İçtüzük hüküm-

(S. Say 

M.U. 1953 

Reisliğe 

leri icabından bulunmakta ise de yine mezkûr 
Tüzüğün 37 nci maddesi gereğince komisyonlar 
kendilerine havale edilen kanun tekliflerinin ev
vel emirde Esas Teşkilât Kanununa aykırı olup 
olmadıklarının tetkiki vazifesiyle mükellef bu
lunmalarına göre komisyonumuzda her şeyden 
evvel bu nokta üzerinde tevekkuf etmiştir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun memurlardan 
bahseden 92 nci maddesinde (Hukuku siyasiyeyi 
haiz her Türk ehliyet ve istihkakına göre Devlet 
memuriyetinde istihdam olunmak hakkını haiz
dir.) denildikten sonra 93 ncü maddesinde de 
(Bilûmum memurların evsafı, hukuku, vezaifi, 
maaş ve muhassesatı ve sureti nasp ve azilleri 
ve terfi ve terakkileri kanunu mahsus ile mu
ayyendir.) hükmü vaz'edilmiş bulunmaktadır. 

Filhakika Teşkilâtı Esasiye Kanununun zik
ri geçen maddesindeki kanunu mahsusun Memu
rin Kanunu olması ve memurlara ait bütün ah
kâmın bu kanunda yer alması iktiza edip buna gö
re memurluğa alınacak bir Türkün memur ola
bilme vasıf ve şartları bu kanunda gösterilmiş 
ve vazifeden hangi sebeplerle çıkarılacakları da 
sayılmış bulunmakla beraber her Vekâlete men
sup memurların if asiyle mükellef bulundukları 
âmme vazifesini o Vekâlete mevdu hizmetlerin 
hususiyetleri bakımından muvaffakiyetle ifa 
edebilmelerini teminen Memurlar Kanunundaki 
umumi şartlar dışında diğer vasıf ve şartlar ve 
bilgilerle mücehhez bulunmaları da nazara alı
narak deruhde edilecek vazifenin mahiyet ve 
hususiyetine göre lüzumlu hükümler de ek
lenmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan memurlu
ğa alınacak bir Türkün gereken vasıf ve şartlan 
iktisap etmiş bulunduğu için memurluğa alına
rak vazifesini ifa ederken memurluğa mâni 
hallerin tahakkuku halinde cezaen vazifeden çı
karılmasında Teşkilâtı Esasiye Kanununa mu
halefet bahis mevzuu olamazsa memuriyete alı
nırken mevcudiyeti düşünülen ve kabul edilen 
vasıfların bilâhara zayi olabilmesi de ihtimal
den bait olamaz. Bu takdirde kendilerine tevdi 
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edilmiş bulunan vazifenin gerektirdiği itimat ve 
emniyetin, tahakkuk eden efal ve harekât ile 
müntesip olmuş veya vasıf ve şartların ortadan 
kalkmış bulunması hallerinde memurun vücu
dundan istifadenin akîm kalması sebebiyle vazi
fesine son verilmesinde esasiye hukuku prensip
lerine ve hükümlerine bir aykırılığın düşünülme
si mümkün olmamak icabeder; zaman zaman me
mur tasfiyesi diye anılan mevzular nasıl bir za
ruretin icabı idi ise 5250 sayılı Kanunun da o 
zaman mevcudiyeti kabul edilen bâzı zaruret ve 
icapların mevlûdu olduğunu düşünmek lâzımdır. 
Bu itibarla heyeti umumiyesiyle Memurin Kanu
nuna mülhak olan ve oradaki hükümlerin muhte
lif şekil ve suretlerle tatbikmdan başka bir ma
hiyette telâkkisine imkân bulunmıyan müteferrik 
kanunları Esas Teşkilât Kanununda derpiş edi
len vazifeye son verme hükmünün netayicinden 
saymak lâzımdır. 

Kaldı ki: Bir kanunun Esas Teşkilât Kanunu 
hükümlerine aykırı olamıyacağını gösteren hü
küm muvacehesinde Büyük Millet Meclisinin ka
nun vâzıı olarak kabul ettiği kanunların yine o 
Meclis tarafından Esas Teşkilât Kanununa mu
gayir olduğunu iddia etmek bir içtihadın diğer 
bir içtihat ile nakzolunmıyaeağı esasına da uy
gun düşmemektedir. 

Esas Teşkilât Kanunumuzda bir Anayasa 
mahkemesi mevcut olmadığı cihetle teşriî mecli
se böyle bir vazifenin tahmili ise mümkün değil
dir. Bundan başka 5250 sayılı Kanunla diğer 
mevzuat ile memurlar hakkında tatbik edilmiş 
muamelelerin her hangi bir kaza merciine müra
caatla tebdil ve tağyir olunamaması hakkındaki 
hükmün de esas hukuk prensiplerine aykırılığı 
hakkındaki iddia yerinde bulunmamaktadır. Çün
kü teşriî Meclisin her kaza cihazının vazife ve 
salâhiyetlerini tâyin etmek hususundaki kudret 
ve salâhiyeti münakaşa konusu olamıyacağma ve 
kaza vazifesinin zaman, mekân ve bâzı hususa-
tm istisnasiyle takayyüt ve tahassüs edeceği pren
sibi muvacehesinde tasfiye sebebiyle ittihaz edil
miş bulunan mukarreratm her hangi bir kaza 
merciine intikal ettirilmemesi hakkındaki kanun 
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hükmü, bahsolunan kudret ve salâhiyetin bir ne
ticesi olmak iktiza eder. 

Kanun teklifinde yer alan malî tazminat hu
susu da esasen 5020 sayılı Kanunda temin edil
diğinden bunun yeni baştan ele alınmasına da 
lüzum hissedilmemektedir. 

Arzolunan mülâhaza ve sebeplere ilâveten 
muayyen bir zaman için tatbik edilmiş ve ah
kâmının yerine getirilmiş bulunması sebebiyle 
yürürlükten kalkmış bulunan bir kanunun tek
rar gözden geçirilerek ihtiva ettiği hükümler 
üzerinde değişiklikler yapılmasına da imkân 
mutasavver değildir. 

Zira bir kanun ancak tatbikından sonra te-
haddüs edecek hâdiseler hakkında mer'i ola
bilir. Bugün yaşamıyan ve yürürlükten kalk
tığında tereddüt edilmesi ihtimali bulunmıyan 
bir kanunun yendden ihya ve tatbik mevkiine 
konulması düşünülemiyeceğine göre teklif şek
linde bir kanunun tanzim ve tatbikmda da ame
lî bir faide melhuz değildir. Mâruz esbaptan 
dolayı kanun teklifinin komisyonumuzca kabu
lüne ne esas Teşkilât Kanunu ve ne de hukuk 
prensiplerd bakımından imkân görülemediğin
den reddine ittifakla karar verilmiştir. 

Yüce Meclise arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Başkan 
izmir 

H. özyörük 
Manisa 

Ş. Ergin 
Aydın 

N. Geveci 
Çoruh 

M. Güney 
Kayseri 

Y. Z.Turgut 
Sivas 

Ş. Ecevit 

Bu Rapor 
Sözcüsü 
Edirne 

M. Enginün 
Amasya 
/. Olgaç 

Aydın 
C. Ülkü 
Erzurum 
E. Karan 
Konya 

M. Obuz 
Tokad 

H. ökeren 
Yozgad 

N. Ü. Alcüı 

Kâtip 
Balıkesir 
V. Asena 
Ankara 

O. T. tltekin 
Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 
îstanbul 

A. Moshos 
Siird 

Ş. Türkdoğan 
Tokad 

M. önal 

\< 
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S. SAYISI : 296 
Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Mühendislik ve Mimarlık bak
landaki 3458 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifi ve içişleri ve Bayındırlık komisyonları . raporları 

(2/234) 

T. B. Millet Meclisi Müksek Başkanlığına 

3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki Kanunun 9 ucu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte sunuyorum. Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla rica 
ederim. 

Burdur Milletvekili 
M. özbey 

GEREKÇE 

Devlet daire ve müesseseleriyle belediye hizmetlerinde bulunan yüksek mühendis, yüksek mimar, 
mühendis, mimar ve fen memurları çalışma saatleridışmda asıl görevlerine halel gelmemek şartiyle 
ücretli veya ücretsiz hususi surette kendi işleriyle ilgili olmıyan sanatları icra edebilmelidir. Bu hak 
tanınmış olursa yurdun bâzı mıntakalarında teknik işleri inhisarlarına alan mühendis ve mimarlar 
arasında dolayısiyle bir rekabet husule geleceğinden yapılacak işlerin kalitesi, estetiği her bakımdan 
ucuza mal olacaktır. Bu suretLe mühendis ve mitmar kendi memuriyeti haricinde yeni tatbikat sahaları ve 
imkânları olarak kendi kendilerini yetiştirmiş olacak ve meslekî bakımdan tecrübesini de artırarak 
her bakımdan tatmin edilmiş olacaklardır. Dolayısiyle maddi bakımdan da tatmin edilmiş ve hayat 
seviyesi yükseltilmiş olan kıymetli elemanlar bu suretle melhuz ve muhtemel olan her hangi bir sui
istimalden de uzak kalmış olacaklardır. Hulâsa bu teknik elemanlarımız kendi murakabesi altında 
olmıyan, vazife ve salâhiyetleri haricinde olan işlerin proje hesaplarını tesis ve inşaatın kontrolünü 
ve fennî mesuliyetini üzerlerine almada serbest olmalıdırlar. Bunları mesai saati haricinde çalışaraK 
kendi dairesini ilgilendirmiyen işleri yapabilmelidirler. Bu suretle yaptıkları bu işlerden ayrıca Ge
lir Vergisine de tâbi tutularak Hazinenin de menfaati sağlanmış olacaktır. Bu çok âdil olan kanun ka
bul edildiği takdirde bâzı mühendislerimizin zoraki ve gizli olarak sevkettiğimiz çeşitli yolsuzluklama 
da son veçmiş olacağız. Tamamen memleketimizin nef'ine olan, ig ahlâki ve sürat bakımından da çok 
faydalı olan bu kanunun kabulü ile antidemokratik olan diğer kanunun tadilini rica ederim. 



BURDUR MEBUSU MEHMET ÖZBEY'İN 
TEKLİFİ 

3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki 
Kanunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Mühendislik ve Mimarlık hak
kındaki 3458 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Devlet Daire ve müesseseleriyle 
belediye hizmetlerinde bulunan Yüksek Mühen
dis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Fen 
memurları çalışma saatleri dışında, asıl görevle

rine halel gelmemek şartiyle ücretli veya ücret
siz hususi surette kendi işleriyle ilgili olmıyan 
sanatlarını icra edebilirler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

içişleri Komisyonu Rapora 

T. B. M. M. 
içişleri Komisyonu 
Esas No •: 2/234 

Karar No : 44 

18 . VII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in Mü
hendislik ve Mimarlık hakkındaki 3458 sayılı 
Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifinin, 
komisyonumuza havale buyurulmakla, komisyo
numuzda teklif sahibi ve Hükümet temsilcisinin 
iştirakiyle görüşüldü. 

Teklif sahibi esbabı mucibesinde; her ne ka
dar her iki meslek erbabının mesai ve vazifeleri 
haricinde serbest çalışma ve hususi iş yapabil
me imkânlarına sahip olmalarında bâzı faideler 
melhuz olduğunu iddia etmiş ise de, halen yü
rürlükte bulunan gerek umumi mevzuat ve ge
rekse her iki meslek erbabının vazife ve salâhi
yetlerini gösteren bahse konu kanunun ilgili 
maddeleri ve memleketin umumi ve içtimai du
rumu teklifin gerek umumi menfaat ve gerekse 
hususi menfaat bakımlarından büyük mahzurlar 
doğuracağına kanaat tahssül etmiş ve Hükümet 
temsilcisi de komisyonda hâsıl olan bu umumi 
kanaate iştirakini ifade eylemiş bulunduğun
dan, teklifin reddine karar verilerek, havalesi 

gereğince Bayındırlık Komisyonuna tevdi edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
içişleri Ko. Başkanı 

Kırklareli 
F. Üstün 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 
Balıkesir 
S. Başkan 

İsparta 
Tahsin Tola 

imzada bulunamadı 
Marag 

Ahmet Bozdağ 
tmzada bulunamadı 

Sivas 
Rifat öçten 

Başkan V. 
Bursa 

N. Yılmaz 
Kâtip 

Amasya 
K. Eren 
Çorum 

B. Koldaş 
Kütahya 

Yusuf Aysal 

Niğde 
F. Ecer 

Trabzon 
H. Orhon 

Tokad 
N. T. Topçoğlu 

imzada bulunamadı 
Van Elâzığ 

/, Akın A. Demirtaş 
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Bayındırlık Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Baytnduütk Komisyonu 

Esas No. 2/234 
Karar No. 30 

U. Vîl . 1953 

Yüksek Reisliğe 

18 . VII . 1951 tarihinde komisyonumuza ha
vale olunan Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 
Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki 3458 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi Hükümet temsilcilerinin iştira
kiyle müzakere edildi. 

Netice : Bugüne kadar Mühendis ve Mimar 
odaları ile birlikte görüşülmek üzere teklif ko
misyon kararı ve teklif sahibinin muvafakati 
ile alıkonmuştur. Mühendis ve Mimar Odalan 
Kanununun görüşülmesinde Mehmet özbey'in 
teklifine esas olan 3458 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi de müzakere mevzuu olmuş Devlet da
ire ve müesseselerinde maaş ve ücretle vazife 
görenlrin hariçte hangi şartlar dâhilinde iş gö
rebileceklerini 9 ncu madde çerçevelemiştir. 

Burdur Mebusu Mehmet özbey teklifinde 
yukarda sözü geçen fen adamlarının mesai sa
atleri dışında hariçte serbestçe iş görmeleri
ni hiçbir kayda tâbi olmama esasını kabul et
miştir, 

Halbuki, bugün serbest piyasada yeter mik
tarda fen adamı mevcut bulunduğundan ve her 
yıl bunlara yenileri inzimam ettiğinden memle

kette serbest sahada bir fen adamı buhranı mev
cut değildir. 

Ayr'ca memur fen adamlarının hariçte iş gör* 
mesi meslekleri ve mensup oldukları daireler 
bakımından birtakım suitefehhüme sebebiyet 
verecektir. Bu sbepledir ki, komisyonumuz 
içişleri Komisyonunun ret kararına aynen işti
rak etmiş halen mer'i bulunan 3458 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesinin ihtiva ettiği hükmü me
mur fen adamları için tatmin edici olduğuna ka
rar vermiştir. 

Havalesi gereğince Umumi Heyete tevdi olun
mak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bayındırlık Komisyonu 
Reisi 

Gazianteb 
S. Kuranel 
Çanakkale 
8. Endik 

Ordu 
N. Fırat 

Sözcü 
Konya 

H. ölçmen 
Kastamonu 

H. Tosunoğlu 
Rize 

M. F. Mete 
Tunceli 

H. R. Kutu 

Kâtip 
Denizli 
B. Akşit 
Niğde 

A. Doğanay 
Tunceli 

H. Ay dm 

» m % 
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