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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Van vilâyetinin Özalp kazasından 32 vatan
daşın bilâmuhakeme öldürülmesi hâdisesinde 
dahli olanlar hakkında tahkikat icrası için teşkil 
olunan encümenin vazife müddetinin uzatılma
sına dair Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümen
lerinden mürekkep Tahkikat Muhtelit Encümeni 
Reisliği tezkeresi okundu ve mezkûr encümenin 
çalışma müddetinin 15 . X I . 1956 tarihinden 
itibaren altı ay daha uzatılmasına karar verildi. 

Urfa Mebusu Feridun Ergin'in, siyasi hâdi
selerin takibettiği seyir ve Türk hariciyesi ile 
müttefik hükümetlerin görüşleri hakkında iza
hat verilmesine dair takriri okundu. Söz alan 
Hariciye Vekâleti Vekili Etem Menderes, son 
haricî hâdiselerin Türkiyeyi pek yakından alâka
landırması itibariyle bunların inkişafını dikkat
le takibetmekte ve tedbirlerini almakta bulunan 
Hükümetin vakti geldiği zaman ve memleketin 
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menfaatleri lüzumlu kıldığı takdirde Yüksek 
Meclisi ve dolayısiyle efkârı umumiyeyi tenvir 
edeceğinin tabiî bulunduğunu beyan etti. 

idare âmirleri Ahmet Kocabıyıkoğlu ve Nüzhet 
Akın'm, 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı A/ l işaretli cetvelin Büyük Millet 
Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifi, talepleri üzerine-geriveriidi. 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Nusaybin 
ovasının sulanması için yapılacak tesisata dair 
şifahi suali, Nafıa Vekili Eteni Menderes'in 
talebi üzerine, bir hafta sonraya talik olundu. 

Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin, 1937 
yılında Mardin - Diyarbakır arasında öldürülen 
vatandaşlar dolayısiyle teşkil olunan beş kişilik 
encümenin mesaisi hakkında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Reisinden olan şifahi suali, Riyaset 
Divanı adına cevaplandıracak zatın rahatsız 
bulunması hasebiyle gelecek İnikada bırakıldı, 

Diyarbakır Mebusu ihsan Hamid Tiğrel'in, 
süne haşaratının imhası için ne gibi tedbirler 

Tahriri sual 
1. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, Si-

nob vilâyetine yiyecek ve tohumluk yardımları 
yapılması hususunda ne gibi tedbirler- alındığı-

Lây ikalar 
1. — Avrupa KUltür Anlaşmasının tasdikine 

dair kanun lâyihası (J/568) (Hariciye ve Maa
rif encümenlerine) 

2. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret (ienei An
laşması Âkıd Taraflarının Dokuzuncu Devre Top
lantısı Nihai Senedi» ve buna merbut «Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının kısım I 
ve XXIX ve XXX ncu maddelerinin tadiline mü
tedair Protokol», «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasının önsözü ile bir ve ikinci kısım
larının tadiline mütedair Protokol», «Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilâ
ta müteallik hükümlerinin tadiline mütedair Pro
tokol» ve Ticari iş Birliği Teşkilâtını tesis eden 
Anlaşmanın tasdiki ve pu vesikaların imza ve ka
bulü ile ilgili bilcümle muamelelerin yapılması 
hususunda Hükümete salâhiyet verilmesi hakkın
da kanun lâyihası (1/569) (Hariciye, Gümrük 
ve tnhisarlar. Ticaret ve Bütçe encümenlerine) 

alındığına ve bu haşaratın halen hangi mıntıka
larda mevcut bulunduğuna dair sualine, Ziraat 
Vekâleti Vekili Celâl Yardımcı cevap verdi. 

. Ankara Mebusu Ramiz Erenin, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
37 nci maddesinin tadili hakkındaki kanun tek
lifinin reddine dair Bütçe Encümeni mazbatası 
kabul edildi. 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 
nci maddesine «L» fıkrası eklenmesi hakkında
ki kanun teklifinin reddine dair Bütçe Encü
meni mazbatası okundu. Üzerinde yapılan mü
zakere neticesinde ve Bütçe Encümeni Mazbata 
Muharririnin talebi üzerine kanım teklifinin 
Bütçe Encümenine iadesi kabul olundu. 

19 . XI . 1956 Pazartsi günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 
Fikri Apaydın Hakkı Kurmel îhsan GHUz 

na ve müstahsilin Ziraat Bankasına olan borç
larının tecili için ne düşünüldüğüne dair tah
rirî sual takriri Ziraat Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/240) 

3. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasına ek 23 Mayıs 1956 tarihli Altıncı Mun
zam Tavizler Protokolünün tasdikine dair kanun 
lâyihası (1/570) (Hariciye, Gümrük ve inhisar
lar, Ticaret ve Bütçe encümenlerine) 

-i. — İl idaresi Kanununun 48 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/571) 
(Dahiliye Encümenine) 

5. — Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin ku
ruluş ve hazırlıkları hakkında kanun lâyihası 
(1/572) (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri namına hareket 
Cden «Export - Import Bank of Washington» 
arasında 20 Mart 1956 tarihinde imzalanan 25 
milyon doMrlılk Kredi1 Anlaşması ve ekinin tas
diki (hakkında ikamın lâyihası (1/573) (Hariciye 
ve Bütçe encümenlerine) 

Teklif 
7. — Seyhan Mebusu Sinan Te'kelioğlu'nıwı, 

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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ordudan istîfa eden subay ve askerî memurla
rın tekrar orduya alınmaları (hakkında (kanun 
teklifi (2/384) (Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menlerine) 

Tezkereler 
8. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1955 yılı 

bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına ait rapo
run gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/436) (Bütçe ve Ziraat encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümene) 

.1966 0 : 1 
9. — Balıkesir Mebusu Enver Güreli'nin teş

riî masuniyetinin 'kaldırılmasına dair Başvekâ
let tezkeresi (3/437) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
mene) 

10. — Burdur Mebusu Fethi Çelîkbaş, Koca
eli Mebusu Turan Güneş ve Tokaıd Mebusu Ha
san Kangal'm teşriî masuniyetlerinin kaldırıl
masına dair Başvekâlet tezkeresi (3/438) (Teş
kilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü-
refekep Muhtelit Encümene) 

B Î E Î N O Î GELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili İhsan Baç 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), Attilâ Konuk (Antalya) 

3. — YOKLAMA 

Ekseriyetin tesbiti için yoklama ya REİS 
pacağız. 

(Gazianteb Mebuslarına kadar yoklama ya 

pildi) 
REÎS Ekseriyet var, celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Saydın mebuslardan bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi (3/434) 

Umumi Heyete 
Aşağıda adlan yazılı sayın mebusların hiza

larında gösterilen müddetlerle izinleri, Riyaset 
Divanının 16 . XI . 1956 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. . 
T. B. M. M. Reisi 

R. Koraltan 

Erzincan Mebusu Tevfik Şenocak 1 ay, has
ta olduğu için, 14 . XI . 1956 tarihinden itibaren. 

İstanbul Mebusu Nuri Yamut 3 ay, hasta ol
duğu için, 8 . XI . 1956 tarihinden itibaren. 

Trabzon Mebusu Pertev» Sanaç 2 ay,, hasta ol
duğu için, 22 . X . 1956 tarihinden itibaren. 

Zonguldak Mebusu Sabih Duralı 1 ay, hasta 
olduğu için, 27 . X . 1956 tarihinden itibaren. 

REİS — Tezkerede ismi geçen her arkadaşın 
izin talebini ayrı ayrı okuyarak reylerinize arz 
ediyorum. 

Erzincan Mebusu Tevfik Şenocak 1 ay, hasta 
olluğu için, 14 . XI . 1956 tarihinden itibaren. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

İstanbul Mebusu Nuri Yamut 3 ay, hasta ol
duğu için, 8 . XI . 1956 tarihinden itibaren. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Trabzon Mebusu Pertev Sanaç 2 ay, hasta ol* 
duğu için, 22 . X . 1956 tarihinden itibaren. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Zonguldak Mebusu Sabih Duralı 1 ay, hasta 
olduğu için, 27 . X . 1956 tarihinden itibaren. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 
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2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 

izin alan istanbul Mebusu Nusi Yamut'un tah
sisatı hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi (3/435) 

RElS — Riyasetin tezkeresini okutuyorum, 
efendim. 

Umumi Heyete j 
Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde 

iki aydan fazla izin alan istanbul Mebusu Nuri 
Yamut'a tahsisatının verilebilmesi, Dahilî Ni
zamnamenin 197 nci maddesi gereğince Umumi 
Heyetin iznine bağlı olduğundan keyfiyet yüce 

1. — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'ninr 
1937 yılında Mardin - Diyarbakır arasında öl
dürülen vatandaşlar dolayısiyle teşkil olunan 
beş kişilik encümenin mesaisi hakkında Türki
ye Büyük Millet Meclisi Reisinden olan sualine 
Reisvekili Fikri Apaydın'ın şifahi cevabı (6/260) 

REİS — Sual sahibi buradalar mı, efendim? 
(Burada sesleri) 

Suali okutuyorum. 

Ankara; 21. VIII . 1956 
T. B. Millet Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki suallerimin Meclis Reisi tarafından 
şifahi olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
rica ederim. Diyarbakır 

Mustafa Ekinci 

1. 1937 yılında Mardin - Diyarbakır arasın
da 33 vatandaşın öldürülmesi hâdisesi hak
kında 1952 târihinde verdiğim takrir dolayısiy
le Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9.1.1953 ta
rihli umumi toplantısında beş kişilik bir tahkik 
heyeti kurulmuş ve bu heyet vaktinde raporunu 
Meclis Riyasetine vermiştir. 

Bu raporun 13.11.1956 tarihine kadar Mecli
se intikal ettirilmemesi sebebi nedir? 

2. 13.11.1956 tarihinde yeniden tahkik heye
ti kurulması Büyük Millet Meclisi tarafından ye
niden karar altına alınmış olduğu ve elde ihzari 
malûmat mevcut bulunduğu halde neticeye bağ
lanmaması neden ileri gelmektedir? 

.1956 C : 1 
I tasviplerine arz olunur. 

T. B. M. M. Reisi 
R. Koraltan 

REÎS — Efendim, sayın arkadaşımız istan
bul [Mebusu Nuri Yamut bu toplantı yılı içeri
sinde iki aydan fazla izin aldığı için tahsisatı
nın verilebilmesi Dahilî Nizamnamemizin 197 

ı nci maddesine göre yüksek kararınıza bağlı 
bulunmaktadır. Bu arkadaşımıza tahsnisatimn 
verilmesi hususunun reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Suallere geçiyoruz, efendim. 

3. Raporun hazırlanmaması hususunda bun
dan sonra da ısrar olunacak mıdır? 

4. Âmme vicdanında aksi mutlak olan bu 
meseleye bir son verilmek temayülü ne zaman 
tecelli edebilecektir? 

5. Bu mevzuda Riyaset Divanı vazifesini 
yaptığı kanaatinde midir? 

RElS — Reisvekili Fikri Apaydın. 
RİYASET DİVANI ADINA RElSVEKlLl 

FlKRl APAYDIN (Kayseri) — Dokuzuncu 
Devre üçüncü içtima yılının 9.1.1953 tarihli 25 
nci inikadında teşkili kararlaştırılan beş kişilik 
encümen, kendisine havale olunan bu işi tetkik 
etmiş ve 4.XI.1953 tarihli raporunu hazırlamış 
ise de bu içtima yılı içinde seçimlerin yenilen
mesi karan alınmış olduğundan .bizzarure işin 
intacı Onuncu Devreye kalmış bulunmaktadır. 

Devrenin yenilenmesi sebebiyle Dahilî Ni
zamnamenin 69 ncu maddesi mucibince hüküm
süz evrak dışında bırakılan ve Onuncu Devre 
için yeniden ele alınması gereken bu dosya hak
kında yeniden bir beş kişilik encümen teşkil 
olunmuş ve evrak da bu encümene tevdi edil
miş bulunmaktadır. 

Yeni encümenin selef encümen tarafından 
hazırlanan raporu takabbül edip etmemek ve 
mevzuu yeniden tetkik ederek araştırmalarını 
derinleştirmek salâhiyeti de bulunduğuna ve bir 
zamanla tahdit meselesi de Nizamnamece derpiş 
edilmemiş olduğuna göre Riyasetçe müdahaleyi 
gerektirecek bir husus bulunmamaktadır. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHİ SUALLER VE CEVAPLARI 
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Vicdani bir kanaatin tam bir şekilde tahas-

sulünü gerektirecek bu mevzuun encümence ya
kın bir zamanda sonuçlandırılacağını tabiî kar
şılamak gerekir. Nizamnamenin Riyasete tahmil 
ettiği vazifelenil yine Nizamname hükümleri 
içinde yapıldığı hakkındaki kanaatimiz samimî
dir. 

REİS — Mustafa Ekinci. 
MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Muhte

rem. arkadaşlar, dâva, bir adalet davasıdır. Ni
hayet bir zihniyet ve telâkki davasıdır. Mesele
nin derecei ehemmiyeti üzerinde fazla konuşma
ya lüzum görmem. Çünkü bu çatı altında buna 
dair geniş malûmat vermiş idim. 

Mesele, 1950 senesinde Hükümete aksettiril
miş bulunuyor. 1950 den 1952 senesine kadar 
tahkikat devam etmiş ve 1952 senesinin 6 ncı 
ayında mevzu huzurunuza getirilmiş. 1953 senesi
nin birinci ayında burada müzakere yapılmış. Baş
bakanlık tezkeresi okunduktan sonra 5 kişilik 
tahkik heyeti kurulması lüzumu karar İtina alın
mış, heyet tahkikatının neticesini 3 aylık bir me
sai içerisinde Başkanlığa tevdi etmişti. 

Sayın Fikri Apaydın arkadaşımızın ifade et
tiği gibi seçimlerin yenilenmesine dair verilen 
bir karar o tarihte yoktur. Seçimlerin yenilenme
sine dair verilen karar 1954 senesindedir. 1953 se
nesinde verilen bu raporu, mevkii tatbika konma
mıştır. Riyaset, kendinde bir tasarruf hakkı gördü
ğü için saklamıştır. 1950 de Meclise intikal etmiş, 
1952 de Mecliste müzakere edilmiş, 1953 te Meclisçe 
karar altına alınmış bir mesele, 1954 ve 1955 te mü
zakere mevzuu olmamış; 1956 da tekrar Meclise 
intikal etmiştir. 

Muhterem arkadaşlr; 1952 den 1956 ya kadar 
4, 1950 den 1956 ya kadar 6 senelik bir zaman 
vardır. Basit meseleler dahi bu Mecliste bâzı za
manlar, müstaceliyetle, sabahlara kadar çalışıla
rak karara bağlanmıştır. Büyük bir dâva, bir 
adalet dâvası olarak, geniş bir kitlenin hakkı 
olarak neticeye bağlanması gerken bir m eslenin 
bu şekilde gecikmesi, tecviz ve tasvibedilecek 
bir hal değildir. Muhalif C. II. P. liler dahi bun
dan endişe duymamaktadırlar. Onlar da mesul 
iseler böyle bir talepleri mvcut değilse, buna 
rağmen bu meseleyi buraya gtirmemelerindeki 
sebebi anlamak müşküldür. 

Aziz arkadşlar; ben bu muhitin bir ferdi ola-
rak; o zamanki zihniyetin ifadesini aksettirmek, 
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havasını yaşatmak için bu meseleyi buraya getir
miş bulunuyorum. Fakat bu meseleyi istismar et
mek için de buraya getirmiş değilim. (Sağdan, 
bravo sesleri) Binaenaleyh bir gün muhalefet 
için istismar olsun diye, ele düşünmedim. Bunu 
tasrih etmek isterim. 

Meseleyi bu zaviyeden ele almak lâzımdır. 
Her devrede işlenen suçlar mutlaka cezalandırıl
malıdır. Suçlular tecrim edilmelidir. Bunu esas 
prensip olarak kabul etmemiz lâzımdır. (Sağdan, 
bravo sesleri) Bu bizim esas vazifemiz olmalıdır. 
Şimdi meseleyi bu cepheden açık şekilde mütalâa. 
edersek, bir bakanın bir suiistimal meselesi orta
ya atıldığı zaman sabahlara kadar bir karara varıl
mak için bu Mecliste çalışılırsa, bir muhitin, yüz
lerce vatandaşın dâvası döşek altına atılamaz, bu, 
bir haksızlıktır. Buna benden fazla sizin isyan 
etmeniz lâzımdır. Meclis Başkanı Koraltan Bey 
heyet raporunu bir sene sumeninin altında mu
hafaza etmiştir. Buna hakkı yoktur. Bunu bir 
istismar mevzuu yapmak için icabettiği zaman 
Büyük Millet Meclisinin huzuruna getirmek key
fiyeti yakışır bir hal değildir. 

Şunu da ifade etmek istiyorum; Başkanlık 
Divanının siyasetle iştigal etmemesi ve bütün 
tasarruflarını bitarafane yapması gerekir. Baş
kanlık Divanı Meclis binasından içeri girdiği za
man siyaset denilen şeyi portmantoda bırakması 
lâzımgelir. Başkanlık Divanı, nizamnamenin tat-
bikında bütün memlekete bir rehber olması ve 
nizamnamenin bütün icaplarını yerine getirmek 
için üzerinde titizlikle durması iobeder. 

Sayın arkadaşlar, bu mesele tam on bir aydır 
komisyonda durmaktadır. Komisyonu teşkil eden 
5 kişiden 3 ü birinci heyette de aynı zamanda âza 
bulunmaktadır. Bu meselenin buraya getirilme
si imkânı mevcudolduğu halde, ellerinde eski bir 
rapor mevcudolmasma rağmen on bir aydan be
ri buraya getirilmemesinden elbette ki bir kasdı 
mahsus vardır. Binaenaleyh takdirinize bırakı
yorum. 

REİS — Fikri Apaydın. 
DİVANI RİYASET ADINA REİSVEKÎI/İ 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Efendim, me
selenin Riyasetçe tavik edildiği yolundaki, arka
daşımızın tarizleri yersizdir. Çünkü evvelce Mec
lisi Alice teşkil edilen beş kişilik heyette Osman 
Talât lltekin, Rifat Alabay, Avni Doğan, Muam
mer Obnz ve Hüseyin Fırat arkadaşlarımız var-
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di. Biliyorsunuz. Bu defa Osman Talât, Rifat 
Alabay ve Avni Doğan mebus değillerdir. Bu se
beple, Meclisi Ali tarafından beş kişilik yeni he
yet, Muammer Obuz, Hüseyin Fırat, Hamdi San-
car, Mehmet Kartal, Nurettin Ertürk'ten ibaret 
olarak teşkil olunmuştur. Şimdi bu evrak bu beş 
kişilik heyette bulunduğuna göre bu zevat tara
fından-meseleye el konmuş ve mesele onlara terk 
edilmiştir. Meclis namına bu beş kişilik heyet 
keyfiyeti tetkik ve tamik ederek neticesini Mecli
si Âliyje getireceklerdir. 

Bunların mesaisi hakkında Riyasetin her han
gi bir tazyikinin imkânsızlığını takdir buyurur
sunuz. 

Bu vaziyet karşısında meselenin Riyaset tara
fından tavik edilmesi şeklinde vâki beyan yersiz
dir. Maruzatım bundan ibarettir. 

Beş ki|ilik heyetin raporunun her halde hepi
miz bir an evvel Meclisi Âliye getirilmesini te
menni etmekteyiz. 

REÎS — Mustafa Ekinci. 
MUSTAFA EKÎNCÎ (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlar, beş kişilik raporun, onuncu 
devreye kadar bir buçuk sene sumenin gözünde 
saklandığı vakıası kabili inkâr değildir. Bu doğ
rudan doğruya tavikin birinci delilidir. 

İkincisi, yeni devreye girdikten sonra, evvelki 
beş kişilik heyetin raporunun keenlemyekûn ad
dedilmesine dair İçtüzükte bir kayıt yoktur. Bi
naenaleyh o raporun mamulünbih olması iktiza 
ederken aradan iki sene gibi uzun bir zaman geç
tikten sonra yeniden bir heyete havale edilmesi 
keyfiyetinde bunda Divanı- Riyasetin bir kasdı 
mahsusu olduğu açık, bariz ve meydandadır. 

REİS — Hüseyin Bey, adınız geçtiği için mi, 
yoksa, komisyon namına mı konuşacaksınız?... 5 
Kişilik Komisyon adına Hüseyin Fırat, buyurun. 

BEŞ KİŞİLİK KOMİSYON NAMINA HÜ
SEYİN FIRAT (İçel) — Muhterem arkadaşlar, 
Karaköprü hâdisesi ismi ile mâruf bu hâdise tah
kikat komisyonuna 1956 senesinin başında veril
miştir. Biz beş arkadaş uzun zamandan beri bu 
dosyayı teferruatiyle tetkik etmekteyiz. Bu hâdi
seye mütaallik bütün malûmatı Hükümetten is
temiş, getirtmiş ve tetkik etmiş ve tetkiklerimizi 
bitirmiş bulunuyoruz. He*r halde 10 - 15 gün içe
risinde raporumuzu yazarak Yüksek Heyetinize 
takdim edeceğiz. Arzı malûmat ederim. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 
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2. — Sinob Mebusu Ha§im Tan'mn, Gerze 

[ kasabasının yeniden imar ve ihyasına ne zaman 
başlanacağına ve Gerze felâketzedeleri için Millî 
Yardım Komitesine yapılan bağışların miktarına 

I dair Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/263) 

i REİS — Nafıa Vekili burada mı efendim? 
| (Burada, sesleri) Sual sahibi yoktur, gelecek 
| İnikada talik ediyoruz, efendim. 

| 3. — Manisa Mebusu Muammer Alakant'm, 
[ üzüm fiyatlarındaki düşüklüğün sebeplerine ve 
| bu hususta ne gibi tedbirler alındığına dair İkti

sat ve Ticaret Vekilinden şifahi suli (6/264) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim? 
I (Yok, sesleri) Yoktur, efendim. Gelecek İnikada 
I talik edilmiştir. 

I 4. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, Ankara'-
I da imar maksadiyle yıktırılmakta olan iş yerle-
I rine dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali (6/265) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim? 
I Yoktur. Gelecek İnikada talik edilmiştir. 

5. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, Bur
dur Belediye Reisveküinin Burdur'un su, elek
trik ve yol durumu hakkında işaa ettiği haber
lerin doğru olup olmadığına dair Başvekilden şi
fahi suali (6/266) 

I REİS —- Sual sahibi burada yoktur. Gelecek 
İnikada talik ediyorum, efendim. 

I 6. — Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun, 
I Zonguldak'ta vukubulduğu söylenen çimento sui

istimaline dair sualine Adliye Vekili ve Dahiliye 
I Vekaleti Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi 

cevabı (6/267) 

REİS — Sual sahibi burada mı? (Burada, 
I sesleri) 
I Adliye Vekili ve Dahiliye Vekâleti Vekili de 

burada. 
Sual takririni okutuyorum : 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
I Zonguldak'ta aylardan beri halk efkârını 

işgal eden ve nüfuz ticaretinin eseri olduğu id-
I dia edilen bir çimento suiistimali mevcuttur. 
I Verilen malûmata göre vilâyete 2 000 ton 

çimento tahsis edilmiş, fakat bunun bir kısmı 
I usulsüz olarak tevzi edilmiş, mühim bir kısmi 
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da İstanbul ve Zonguldak'ta olmak üzere kara
borsaya sürülmüştür. 

Hâdise aylardan sonra Adliyeye intikal et
miş ve dört kişi hakkında gıyabi tevkif kara
rı verilmiştir. Ancak, tevkif kararından bu ya
na uzun zaman geçtiği halde, maznunlardan D. 
P. li Filyos Belediye Reisi Mehmet Dinler ve 
D. P. Zonguldak İl idare Heyeti âzası Adnan 
Taneri halen hali firardadırlar. Hattâ bildiril
diğine ve Zonguldak gazetelerine aksettiğine 
göre, firari Mehmet Dinler tevkif kararından 
sonra bir istidaya bir de rapor iliştirmek sure
tiyle belediye meclisine müracaat etmiş ve 
izinli addedilmesini istemiş ve maalesef beledi
ye meclisi de mevkuf ve firari reisin bu talebi
ni is 'af etmiştir. 

Şu duruma göre gayrikanuni iki hâdise ile 
karşı karşıya bulunuyoruz : 

1. Firari mevkufların bugüne kadar yaka
lanmamış olmaları; 

2. Filyos Belediye Meclisinin, hakkında 
tevkif kararı kesilmiş bulunan ve vazifesine 
devam etmiyen Belediye Reisi hakkında mua
mele ifası gerekirken izinli addetmesi. 

O halde çimento suiistimali, maznunların 
yakalanmamış olmaları ve Filyos Belediye Mec
lisinin kararı hakkında umumi efkârın aydın
lanması iktiza eder. 

Bu sebeple, Adliye ve Dahiliye Vekillerinin 
sözü olarak cevap vermelerini arz ve istirham 
ederim. 

Kırşehir 
Osman Alişiroğlu 

REİS — Adliye Vekili ve Dahiliye Vekâleti 
Vekili, buyurun. 

ADLÎYE VEKÎLÎ VE DAHİLÎYE VEKÂ
LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK 
(Niğde) — Kırşehir Melbusu arkadaşımız Ali
şiroğlu tarafından, Zonguldak çimento 
suiistimaline mütedair verilen ve biri vekâleti
me, diğeri de Dahiliye. Vekâletine aidolmak üze
re İM kısmı ihtiva eden şifahi sual takririne, 
Dahiliye Vekâletine de vekâleten cevabımı arz 
edeceğim. 

Adliyeye taallûk eden kısım : Kozlu eski 
Belediye Reisi Adnan Taneri ile Filyos Belediye 
Reisi Mehmet Dinler, Zonguldak Çimento Tevzi 
Komisyonunun 17.1.1956 tarihli karariyle, Zon
guldak vilâyetine tahsis edilen hususi sektör çi-
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i mentolarmm (bayiliğine tâyin edilmişler. Ve 

1956 senesi ilk dört aylik hususi sektör çimento 
tahsis emirlerini alarak çalışmaya başlamışlar
dır. 

Zonguldak vilyetinden Cumhuriyet Müddeiu
mumiliğine yazılan 26.VII.1956 tarihli yazıda; 
komisyon kararma 'iktiran etmeden ve kararna
me hükümlerine aykırı olarak çimento tevzi et
tiklerinden bahsile bayiler hakkında takibat ic
rası istenmiş ve Çimento Tevzi Komisyonunda 
mevcut evrak suretleri de dosya halinde müddei
umumiliğe tevdi olunmuştur. 

Vilâyetten müddeiumumiliğe tevdi olunan iş
bu dosya muhteviyatına göre : 

.1. Bayi firmanın, Zonguldak vilâyeti 1956 
senesi birinci dört aylık hususi se'ktör ihtiya-

I cma tahsis edilen 1205 ton çimentoyu İstanbul, 
Darıca ve Zeytinburnu fabrikalarından tamamen 
tesellüm ettiği, ancak 150 ton çimentonun İstan
bul'da yüklenmekte bulunduğu; 

I 2. Tesellüm edilen çimentoların nerelere ve-
I rildiğinin ve depolarında halen ne kadar çimen-

'to bulunduğunun bildirilmesine dair Çimento 
Tevzi Komisyonunca 29.V.1956 tarihinden itiba
ren yazılan mütaaddit tezkerelere mezkûr bâyi-

I likçc 22.VII.1956 tarihinde verilen cevabi yazı
da ; tesellüm edilen çimentolardan (bir miktarının 

I vesika mukabilinde halka, bir miktarının vesi
kası bilâhara komisyondan alınmak üzere bir
kaç kişiye ve 'bir miktarının da muhtelif bele
diyelere verildiğinin 'bildirilmiş olduğu; 

I anlaşıldığından, müddeiumumilikçe bir ta
raftan ibâyiin ticaretgâhındaki evraka el kon
muş, diğer taraftan da çimento verildiği beyan 
olunan belediyelere müzekkereler yazılmıştır. 
Bu arada mütaaddit vesika sahipleri vilâyete ve 
müddeiumumiliğe müracaatla, vesikalarını bayie 
ibraz ettikleri halde uzun zamandan beri kendi-

I terine çimento verilmediğinden bahsile şikâyet 
te bulunmuşlardır. 

I Binaenaleyh, tahsis emri mucibince tesellüm 
edilen çimentoların hak sahiplerine tevzi edil
mediği anlaşılarak, Emniyet İkinci Şube Şefli
ğine yazılan 31.VII.1956 tarihli müzekkere ile 
Adnan Taneri ve Mehmet Dinler'in sorgu için 
celpleri istenmiş ise de, 1.VHI.1956 tarihiyle alı
nan cevabi yazıda, mumaileyhlerin ikametgâhla
rından ayrılmış oldukları bildirilmiştir. Bunun 
üzerine, Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin tale-

I bine binaen Adnan Taneri ile Mehmet Dinler'in 
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gıyaben tevkiflerine hâkimlikçe 1.VHI.1956 ta- j 
rihinde (karar verilmiştir. 

Maznunlardan Mehmet Dinler'in ikametgâ
hında yapılan aramada elde edilen bâzı hususi 
muhaJbere evrakına nazaran, tesellüm edilen çi
mentolardan 'bir kısmının istanbul'da muMm 
İbrahim Altıntaş adındaki mutemetleri vasıta-
siyle karaborsaya intikal ettirilereik satıldığı ve 
Mehmet Dinler'in kardeşi Sadık Dinler'in de hâ
disede iştiraki bulunduğu 'kanaati hâsıl edildi
ğinden, bu iki şahsın da sulh hakimliğince 
3.VTIL1956 tarihinde gıyaben tevtkiflerine karar 
verilmiştir. 

Gıyabi tevkif kararları, maznunların fotoğ
rafları eklenmek suretiyle gitmeleri muhtemel 
ıbulunan 40 kadar ağır ceza merkezine tami-
men gönderilerek yalkalanmaları istenmiş ve ay
nı zamanda Zonguldak zalbıtası da, ımmtakası 
dâhilinde harekete geçirilmiştir. 

Mütaakîben istanbul'da dolaşmakta olduk
ları istihbar kılman Adnan Taneri ve Mehmet 
Dinler'in, İstanbul zabıtası ile iş birliği yapa
rak yakalanmaları için kendilerini şahsan tanı
yan Zonguldak emniyet kadrosundan komiser 
Halil Soysal sivil kıyafetle İstanbul'a gönde
rilmiştir. Mumaileyh Halil Soysal'm da yardımı 
ile maznunlar 27.. IX . 1956 tarihinde yakalan- | 
mışlardır. 

Zonguldak'a getirilen maznunların sorguları 
icra kılınmak suretiyle hazırlık tahkikatı ikmal 
edilerek bunlardan Adnan Taneri, Mehmet Din
ler, İbrahim Altuntaş ve Sadık Dinler hakların
da, suçun işlendiği tarihte mer'i bulunan Millî 
Korunma Kanununun, «4648» sayılı Kanunla mu
addel 21/1 ve 54/1 nci ve kanunun aynı hük
münün defatle ihlâl edilmiş olmasından dolayı 
da Türk Ceza Kanununun : 80 nci maddelerine 
ve Tevzi Komisyonu kararına iktiran etmeden 
çimento satınalmaktan maznun Halil Güver ve 
8 arkadaşı haklarında da aynı kanunun 21/1 
ve 54/1-2 nci maddelerine tevfikan ve 3005 sa
yılı Kanun hükümleri dairesinde muhakemeleri 
yafpılmak üzere 2 . X . 1956 tarihinde Zongul
dak Asliye Ceza Mahkemesinde âmme dâvası 
açılmıştır. 

Maznunlardan Sadık Dinler hakkındaki tev- | 
kif kararı itirazen 15 . VIII . 1956 tarihinde 
ref'edilmiş olup Adnan Taneri, Mehmet Dinler I 
ve İbrahim Altuntaş haklarında mevkuf en ve ı 
Sadık Dinler ile diğer maznunlar hakkında gay- j 
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i rimevkuf olarak yapılan muhakeme neticesinde 

Adnan Taneri, Mehmet Dinler ve İbrahim Al
tuntaş'm binnetice birer sene ikişer ay hapis 
cezasiyle birlikte üçer bin, beşer yüz lira ağır 
para cezasiyle mahkûmiyetlerine ve açıklarını 
kapatmak için gayrikanuni yollardan tedarik 
ettikleri 210 ton çimentonun müsaderesine ve 

i diğer maznunların da muhtelif derecelerde 
hapis ve para cezalariyle tecziyelerine ye katîleş-
tikten sonra hüküm hulâsasının ilânına 8 . XI . 
1956 tarihinde karar verildiği anlaşılmıştır. As-

j liye Ceza Mahkemesince verilen yukarıki karar 
halen temyiz safhasında bulunduğundan bu 
hususta başkaca mütalâa serdine mahal olmadı
ğını hürmetle arz ederim. 

Takririn Dahiliye Vekâletine taallûk eden 
kısmına gelince : 

Filyos Belediye Reisi Mehmet Dinler 3 . VII . 
1956 tarihinde yani tevkifine karar verilmezden 
iki gün evvel Belediye Meclisinden izin alarak 
vazifesinden ayrılmıştnır. Binaenaleyh takrirde 

I mevzuubahsedildiği şekilde, tevkifine karar 
verildikten sonra Mehmet Dinler'e Belediye 
Meclisince izin verme keyfiyeti varit değildir. 

Netice : 
I Tafsil ve izah olunan şu hale göre, sual tak

ririne mevzu olan çimento suiistimaline ait adlî 
muameleler ile gıyaben tevkiflerine karar veri
len maznunların takip ve yakalanmaları em
rinde ve maznunlardan Filyos Belediye Reisi 
Mehmet Dinler'e Belediye Meclisince izin veril
mesi keyfiyetinde kanuna uymıyan ve alâkalı
ların mesuliyet ve muahazelerini istilzam eden 
bir cihet görülemediğini arz ederim. 

OSMAN ALlŞÎROĞLU (Kırşehir) — Efen
dim, Adliye Vekili sıfatiyle mi cevap verdiler, 
yoksa Dahiliye Vekâleti Vekili sıfatiyle mi? 

I REİS — Her iki sıfatla kürsüye davet ettik. 
Hüseyin Avni Bey, cevabınızı Dahiliye Vekâ

leti Vekili olarak mı, yoksa Adliye Vekili olarak 
mı verdinizi 

ADLİYE VEKİLİ VE DAHlLlYE VEKÂ
LETİ V E K I L I H Ü S E Y I N A V N Î G Ö K T Ü R K 

I (Niğde) — Efendim, her iki sıfatla cevabımı arz 
j ettim. 
I REİS — Her iki sıfatla cevabını vermişler, 

efendim. 
Osman Alişiroğlu, buyurun. 

I OSMAN ALlŞlROĞLU (Kırşehir) — Muh-
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lerem arkadaşlar, kürsüye gelirken Suad Başol I 
arkadaşım diyor ki, «adamlar mahkûm oldular, ar- I 
tık teşekkür et». 

Aziz arkadaşlarım, Zonguldak'taki büyük çi- I 
mento suiistimalini Meclise getirmekten maksa- I 
dım, şu veya bu sebeple vazifelerini ihmal ederek I 
lıali firann devamına sebebiyet verenleri tahrik I 
ve suçluların bir an evvel adalete teslimlerini t'e- I 
minden ibarettir. I 

Ancak şunu arz edeyim ki, sözlü sorumun ve- I 
rilmesinden iki gün sonra, suçluların İstanbul'da 
yakalandıklarını ve mahfuzen Zonguldak'a geti- I 
rildiklerini öğrendim. (Soldan, gülüşmeler, ke- I 
rameti kendinden biliyor sesleri). I 

Bu hal, sualimin sebebiyle mi oldu, yoksa za- I 
ten takibolunduklarmdan mı ileri geldi, onu tâ- I 
yin edemem. I 

Ifakat Zonguldak'taki hâkim kanaat, birisi I 
Filyos Belediye Reisi, diğeri de Demokrat Parti I 
İl idare Heyeti âzası bulunduğu için uzun müd- I 
det hali firarda bulunmalarına müsamaha edildi- I 
ği, merkezindedir. Belki doğru, belki yanlış. Sim- I 
di yakalandıklarım, adliyeye teslim edilip malı- I 
kûn\ olduklarını anlamış bulunuyoruz. Fazla di- I 
yeceğim yoktur. I 

Yalnız, muhterem arkadaşlar, sualimde mev- I 
zubahsedilen bir husus vardı. Zonguldak gaze- I 
telerine ve İstanbul'da Son Posta gazetesine in- I 
tikal ettiğine göre Filyos Belediye Meclisi, hali I 
-firarda olup, bilâhara mahkûm edilen belediye I 
reisinin istidası üzerine kendisini izinli addetmiş- I 
tir. Bu hususu soruyorum, Vekil Bey cevaplan- I 
dırmadılar. I 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Tevkifinden 
evvel idi. I 

' OSMAN ALİŞÎROĞLU (Devamla) — Ha
yır. Filyos Belediye Meclisi, Belediye Reisini 1 
izinli addetmiş midir, etmemiş midir? Gazetelere I 
intikal etmiş ve tekzip de edilmemiştir. Vekil I 
Bey cevap versin. I 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. I 

7, — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Kars ve I 
kazalarındaki tetkik gezileri .esnasında karşılaş- I 
tıkları engellerin önlenmesi hususunda ne gibi I 
tedbirler düşünüldüğüne dair Dahiliye Vekilin- I 
den şifahi suali (6/268) I 

REÎS — Mehmet Hazer burada mı, efendim? I 
(Hasta, yok sesleri) ] 

1986 d : 
Sual sahibi bulunmadığından gelecek İnikada 

bırakılmıştır. 

8. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 6732 
ve 6733 sayılı kanunlar hakkında cumhuriyet 
müddeiumumiliklerine bir tamim yapılıp yapıl
madığına dair Başvekilden olan sualine Adliye 
Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi cevabı 
(6/269) 

REİS — Sual sahibi burada. Suali Başvekil 
namına Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk ce
vaplandıracak. Sual takririni okuyoruz, efendim. 

İstanbul: 25 . I X . 1956 
Türkiye Bıyük Millet Meclisi Yüksek 

Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Başvekil tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurul-
masmı rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Nüvit Yetkin 

Adalet Müsteşarı Hadi Tan'm parafı ve Ada
let Vekili Profesör Hüseyin Avni Göktürk'ün 
imzasiyle 13'. VI . 1956 tarihinde 52 genel ve 10 
özel sayı ile C. müddeiumumiliklerine bir tamim 
gönderildiği ve bu tamimde : 

A) 5680 ve 6334 sayılı kanunların tadille
rine dair olan 6732 ve 6733 sayılı kanunların ve
kâletin görüşü ile tahlil ve tefsire tâbi tutularak 
ezcümle kanunun tedvin maksadı Hükümet ve 
komisyon esbabı mucibelerinde zikrolunduğun-
dan ayrı bir tarzda izaha çalışılmakta, 

B) 6732 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
tefsir ve izahı sadedinde aynen (7 nci maddede 
kimlerin mecburi olarak sahip gösterileceği açık
lanmıştır. Mevkute sahipliğinde muvazaa yolu
na sapılarak başkalarının sahibolarak gösteril
mesi suretiyle yapılan mevkute neşriyatı zabıta 
tarafından da menedilecektir). Denilmekte, 

C) Yine 6732 sayılı Kanunun 16 nci mad
desinin 1 nci bendinin 'tefsirinde de (Muhteviya
tı suç teşkil eden bir yazının neşredilmiş olması 
kasıt unsuru için kâfi görülecektir. Bu bapta 
leri sürülecek her türlü defiler veya muvazaalar 
sistemin esası bakımından kabule şayan olmıya-
caktır) denildikten başka tamimin sonunda : 

(Binaenaleyh bu yeni hükümlerle bunların 
şevkinde âmil olan ve yukarda işaret olunan 
hususların kamın vâzunm maksat ve gayesi ve 
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yeni hükümlerin tedvin sebebi göz önünde tu
tularak ve hassasiyetle tatbiki ve ayrıca) 

1. Neşir yolu ile işlenen bilûmum suçlarda, 
kanunun ruh ve maksadiyle mütenasip bir şe
kilde süratle harekete geçilmekle beraber key
fiyetten şifre ile veya acele telgrafla derhal ve
kalete malûmat verilmesi usul ittihaz olunacak
tır. 

2. Bazı mahkemelerde neşir yolu ile işlenen 
suçlarda ehlihibrenin mütalâası alınmadan hü
küm verilemiyeccği gibi yanlış bir zehabın hâ
kim olduğu hattâ takibat icrasına esas teşkil 
eden yazıda suç mahiyeti mevcudolup olmadı
ğının halli cihetinin de ehlihibreye bırakıldığı 
görülmektedir. 5.XII.194.1 gün ve 124/47 sayılı 
olup 1941 senesi tamimler mecmuasının 52 nci 
sayfasında münderiç tamimde etraflıca izah edil
diği üzere görmekte olduğu dâvanın hakiki eh
lihibresi bizzat hâkimdir. Hâkim ancak halli fen 
ve ihtisasa taallûk eden meselelerde ehlihibre
nin rey ve mütalâasından istifade edebilir. Bu
nunla beraber ehlihibre raporlarının hâkimi tak
viye etmiyeceğine göre hâdiselerin mahiyetini 
ve bunların suç teşkil edip etmediklerinin ka
nundan mülhem ilmî içtihat!ariyle ve tanı bir 
istiklâl ve serbesti ile takdir ederek ona göre 
bir hüküm vermek mevkiinde bulunan hâkimle
rimizin bilfarz bir yazının hakaret ve tecavüzü 
haiz veya küçük düşürücü veyahut istihkar ve
ya istihfafı mutazammm olup olmadığını, binne-
tice suç teşkil edip etmediğini tâyine matuf ola. 
rak ve hele kendileri aynı kültüre mâlik hukuk 
müntesiplerinden müteşekkil ehlihibrenin rey ve 
mütalâalarına müracaat etmelerindeki isabetsiz
liğin derecesini kendi takdirlerine bırakırinı. 

3. Matbuat vasıtaîariyle işlenen suçlarda 
takibe mâruz kalanlardan bâzılarının suça mev
zu teşkil eden yazıdan yalnız bir kısım alarak 
bunun suç unsurlarını haiz olmadığına dair hu
kuk fakülteleri profesörlerinden sureti hususi-
yede aldıkları yazılı mütalâaları müdafaa sade
dinde mahkemelere ibraz eylemekte oldukları 
anlaşılmıştır. Yazılı olduğu şekilde maznun ta
rafından hususi mahiyette istihsal ve ibraz olu
nan ve bu itibarla hâdiseyi iğlak ve teşviş ve 
binnetke tahkikat ve muhakemeyi işgal ve 
tavik gibi gayrimeşru maksatların muhassalası 
olduğunda şüphe edilmiyen bu kabîl resmiyet
ten mücerret ve tek taraflı mütalâalar üzerinde 

. 1956 Ö \ İ 
bilhassa hassasiyetle durulmak lüzumunu izah
tan vareste görmekteyim. 

Keyfiyetin ve vazifeye bağlılıkları ve bu 
uğurdaki feragat ve fedakârlıkları müsellem bu
lunan hâkimlerimizle O. Müddeiumumilikleri
mizin bu mevzuda dahi aynı mülâhaza ve has
sasiyetle hareket ederek kanunun tamamiyie 
tatbikini temine âzami dikkat eylemeleri husu
sunun ve tamime aykırı hareket edenler hak
kında gereken kanuni muameleye derhal teves
sül edileceğinin kaza dairenizdeki C. Müddeiu
mumiliklerine ve hâkimlere de tebliği ehemmi
yetle ve tamimen rica olunur.) 

Denilmekte olduğu öğrenilmiştir. 
\. Böyle bir tamim yapılmış mıdır? Yapıl

mışsa Adliye Vekili bu tamimi yapmaya neden 
1 üzüm görmüştür ? 

2. Adliye Vekili kanunu indî bir görüşle 
tefsire ve ondan güya vâzıı kanunun maksadına 
nüfuz ederek hükümler istihraç ve emirler ıs
dar etmeye nereden hak ve salâhiyet almıştır? 

o. Hükümet kaza organlarına bu tamimde 
olduğu gibi direktif verilmesini Anayasanın 8 
nci maddesindeki (hakkı kaza ' millet namına 
usulü ve kanunu dairesinde müstakil mehakim 
tarafından istimal olunur.) Ve 54 ncü maddesin
deki (Hâkimler bilcümle dâvaların muhakeme
sinde ve hükmünde müstakil ve her türlü mü-
dahalâttan azade olup ancak kanunun hükmüne 
tabidirler. Mahkemelerin mukarreratım Türki
ye Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri Heye
ti hiçbir veçhile tebdil, tağyir ve tehir ve infazı 
ahkâmına mümanaat edemez.) Hükümleriyle 
nasıl telif etmektedir? 

4, Böyle bir tamimden sonra bu kanunla
rın tatbikatında (tâyin, terfi, tecziye, terfih ve 
görülen lüzum üzerine emekliye şevkleri) bu 
tamimi yapan Adliye Vekilinin takdirine bağlı 
hâkimlerin karar istiklâli ve vicdan hürriyeti 
ve emniyeti içinde ierai adalet edebileceklerine 
emin olmak mümkün müdür ? 

RElS — Başvekil namına Adliye Vekili Hü
seyin Avni Göktürk.. 

ADLÎYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, Malat
ya Mebusu arkadaşımız Nüvit Yetkin tarafından 
tevcih olunan şifahi sual takririne Sayın Başve
kilimiz adına cevabımı arz edeceğim : 

Takrirde; vekâletimizce adlî teşkilâta yapılan 
umumi tebliğden bâzı paragraflar alındıktan 
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sonra sualin birkaç noktada temerküz ettirildi
ği görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Heyeti Celilelerinee 
7 Haziran 1956 tarihinde kabul buyurulan Ne
şir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler 
hakkındaki 6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı 
maddelerinin tadiline ve bir madde ilâvesine dair 
6732 ve Basın kanununun bâzı maddelerinin ta
diline ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâve
sine dair 6733 sayılı kanunların, Resmî Gazete
nin 8 Haziran 1956 tarihli nüshasında neşrini 
mütaakıp vekâletçe adlî teşkilâta 13 Haziran 
1956 tarihi ile bir tamimi yapılmıştır. 

Tamimde, mezkûr yeni kanunların ihtiva et
tiği esaslar izah edilmiş ve bu mevzuda alâkalı
ların tenvirine çalışılmıştır. Binaenaleyh tamim 
sadece kanunun yorumlanması bakımından ilmî 
ve objektif mahiyette bir mütalâadan ibarettir. 
Bu itibarla zikrolunan tamim, emsali diğer bir
çok tamimlerimizde olduğu gibi, kanun hüküm
lerini tatbikte alâkalılrı yeni hükümler etrafın
dan aydınlatabilir. Esasen tamim de bu mülâha
za ile yapılmıştır. Yüksek malûmları olduğu veç
hile tamimler, doğrudan doğruya âmme işlerini 
daha iyi yürütmeye ve binnetice âmme nizamını 
daha iyi temine matuf ve kanunun ruhunu daha 
iyi tecelli ettirme gayesinin tahakkuku için te
vessül olunan tedbirlerdendir. Bu nevi tedbirler 
mahdut da değildir. Diğer vekâletlerde olduğu 
gibi, vekâletimizce de öteden beri müracaat edil
miş ve edilegelmekte bulunmuş idari tekniğin 
zaruri kıldığı tebliğlerdendir. Nitekim; tamimi
mizde açıklandığı veçhile, bu mevzuda daha çok 
zaman evvel, 5 . XII . 1941 tarihinde 124/37 
numara ile adlî teşkilâta aynı şekilde tamam ya
pılmış bulunmaktadır. 

Bir icra vekilinin, vekâletini alâkadar eden 
kanunların tatbik sureti hakkında ve tenviri ma
hiyette kendi teşkilâtına tamimler yapması, tali
matnameler ısdar etmesi ve hattâ, icabederse 
başkaca kanuni tedbirlerin ittihazı yoluna teves
sül etmek maksadiyle kanunun tatbik seyrini ya
kından takibeylemesi tabiîdir ve vazifesi cümle-
sindendir. 

Muhalefetin, birtakım siyasi endişeler izhar 
ederek suale mevzu ittihaz ettikleri tamimin hâ
kimler üzerinde bir tesir vasıtası olduğunu ima 
eylemelerinde isabet görmemekteyim. Biraz ev
vel zikrettiğim veçhile, aynı mevzuda 5 . XI I . 
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1941 tarihinde bir tamim yapılmıştır. Onu da ha
tırlatmak isterim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Nüvit Yetkin. 
NÜVIT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım; Sayın Adliye Vekili yaptığı ta
mimi burada teyidettikten sonra bunun her vekâ
letin yapageldiği, kanunun iyi tatbikini temin 
zımnında yapılmış bir yorumlara olduğunu ifade 
ettiler. Yalnız unutmamak lâzımdır ki; kendileri
nin bir hukuk profesörü olarak unutmamaları 
lâzımdır ki; tamimi yapan vekâlet Adliye Ve
kâletidir. Bu Vekâletin yaptığı tamim Türk Mil
leti namına adalet tevziine vazifelendirilmiş bu
lunan kaza organlarına yapılmaktadır. Bütün 
medeni memleketlerde anayasalarla kaza kuvve
tinin icraya ve teşriî kuvvete karşı istiklâli sağ
lanmış olduğu gibi Türk Cumhuriyetinde de 
Anayasamızın 8 nci ve 54 ncü maddeleriyle kaza 
kuvvetinin istiklâli ve hâkim teminatı tarsin 
edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh; kanunların 
tatbiki, hâdiselerin tesbit, tavsif ve o vasfa uy
gun surette kanunu tatbik eden kaza organına 
Adliye Vekilinin tamim yapmaya ve bu fonksi
yonu ne yolda ve ne şekilde icra edeceği hususun
da emir ısdarma hakkı yoktur arkadaşlarım. 

Aziz arkadalarım, kaldı ki, Adliye Vekili ka
nunu tefsir ve yorumladım diyor Adliye Vekili
nin kanunu tefsire ve yorumlaya hakkı yoktur. 
Kanunu ısdar eden teşriî Meclis, Yüksek Heyeti
nizdir. Ancak Yüksek Heyetiniz, o da hukuk esas
larına göre sarahat bulunmıyan, müphemiyet ta
şıyan maddeleri tefsir edebilir. Bunun dışında 
mahkemeler kendileri ele aldıkları hâdiselerde, 
o hâdiseyi tavsif ve bu vasfa uygun maddei ka-
nuniyeyi tâyin ederken kanunda sarahat bulun
madığı ahvalde vâzıı kanunun maksadına nüfuz 
ederek o hâdiseye maksur ve münhasır olarak 
tefsir yapabilir. Kanunun umumi tefsiri Yüksek 
Meclise aittir. Kanun tatbikatında hâdiseye mak
sur olan tefsir mahkemece yapılır. Mahkemenin 
bu tefsir ve içtihatta yanılması halinde, onun 
üst mercii olan Adliye Vekâleti değil, Temyiz 
Mahkemesi tetkik eder. Bunlar Temyiz Mahke
mesi içtihatları ile hal ve fasledilmektedir. Tem
yiz içtüıatlarındaki mübayenetin izalesi yine 
tevhidi içtihat müessesesi ile sağlanmıştır. 
Bunları bendeniz, ekserisi hukukçu arkadaşları
mızdan terekkübeden Yüksek Heyetinize sadece 
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hatırlatmak için, Profesör Hüseyin Avni Bey 
arkadaşımız da, mazur görsünler, biraz da öğret
mek maksadiyle söylüyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Adliye Vekâletinin bu 
tamimini ibret ve teessürle müşahede ettik. Çün
kü bu tamim, tefsirden çok daha ileri giden bir
takım hükümler koymak suretiyle hâkimin kaza 
fonksiyonunu ifa ederken bu vazifesine müda
hale etmekte, onu tehdidetmektedir. Meselâ : 
«Şu suretle anlıyacaksın, şu şekilde yapacaksın, 
ehlihibreye gitmiyeceksin; bu tamime aykırı ha
reket edenler hakkında kanuni takibata tevessül 
edilecektir» demektedir. Bunu size doğrudan 
doğruya tamimden okuyayım arkadaşlar :. 

«Bu tamime aykırı hareket edenler hakkında 
gereken kanuni muameleye derhal tevessül edi
leceğinin kaza dairenizleki C. müddeiumumilik
lerine ve hâkimlere de tebliği ehemmiyetle ve ta-
mimen rica olunur.» 

Bundan anlaşılıyor ki, hâkimler üzerinde sa
dece onların şahsiyetlerini hedef tutan, emekliye 
sevk gibi, terfilerinin geciktirilmesi1 gibi, nakil 
gibi, teminatlarını zedeliyen hükümler kâfi gel
memektedir. Kaza fonksiyonuna müdahale et
mek, ona emirler vermek, zamire uygun tarzda 
karar vermeye sevk için gayret sarf etmek yo
lunda emirler verilmekte ve bunun aksine hare
ket edenlere karşı pervasızca, cezalandırılacak
ları ihtar olunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; Vekil bu tamiminde 
ayrıca mahkemelerin bir fonksiyonuna daha mü
dahale etmektedir. Yüksek malûmlarıdır ki, ka
za uzvunun kaza hakkını kurabilmesi üç safha
dan terekkübeder; bir defa, hâdiseyi tesbit ede
cek, tesbit etmiş olduğu hâdiseyi tavsif edecek 
ve bu vasfa uygun olan kanun maddesini tâyin 
ederek o maddeye uygun şekilde ceza tatbik ede
cek. 

Şimdi; Adliye "Vekili tamiminde «Bilirkişiye 
gitmeyeceksiniz» diyor. Bunu demekle hâkimin 
eline aldığı hâdisede tavsif ve tesbit vazifesini 
müdahale ve ihlâl etmiş oluyor. Çünkü hâkim 
suçu tesbitte ve tavsifte Usul Kanununun ken
disine verdiği salâhiyetleri kullanarak bilirkişi
ye müracaat eder, bizzat keşif yapar, delilleri 
toplar ve suçun evsafını ancak bu suretle tesbit 
eder. Kaldı ki, bir hâkim bilir kişiye müracaat 
meselesinde bir hata yapmışsa bu hatanın ıslahı 
mercii Yüksek Temyiz Mahkemesidir, Adliye Ve
kili değil! 
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Muhterem arkadaşlar, bilir kişi meselesini 

burada müdafaa ederken vekil, 1941 senesinde 
yapılmış olan bir tamimden bahsetti. Her zaman 
bir iktidarı kötülemek için bir memsek olarak tu
tulan tek parti devrinin, 1941 senesindeki tek 
parti devrinin bir tamimine sarılmak hakikaten 
hazin bir şeydir. Fakat yine yanıldılar, 1941 
senesinde yapılmış olan tamim benim elimdedir. 
Bu tamimde hâkimlere hiçbir surette direktif 
verilmemiştir. Dileyen hâkim bilir kişiye müra
caat eder, istemiyen etmez. Bunda hâkimleri
miz tamamen serbesttir. Kıymetli vakitlerinizi 
almak istemiyorum, tamim elimdedir, istenirse 
okuyabilirim. Halk Partisi zamanında hâkimin 
kararma müdahale eden böyle bir tamim hiçbir-
zaman, hiçbir hâkime yapılmış değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bilir kişi mevzuunda 
Adliye Vekilinin verdiği talimatta: «Hâkimleri
mizin bilfarz bir yazının hakaret ve tecavüzü 
haiz veya küçük düşürücü veyahut istihkar ve
ya istihfafı mutazammm olup olmadığını, bin-
netice suç teşkil edip etmediğini tayine matuf 
olarak ve hele kendileri aynı kültüre malik hu
kuk .müntesiplerinden müteşekkil ehlihibrenin 
rey ve mütalâalarına müracaat etmelerindeki isa
betsizliğin derecesini kendi takdirlerine bırakı
rım.» diyor. 

Bu, bu mevzudaki isabetsizliği mutlak ola
rak kabulden başka, isabetsizliğin de had dere
cesi telâkki olunduğu mânasını tazammun eder. 

Muhterem arkadaşlar, bir nokta daha. Bu
rada bir hakka daha tecavüz edilmektedir. Ta
mimde bakınız ne diyor: «Bâzı maznunlar kendi
lerini müdafaa sadedinde suça mevzu olan ya
zının bir nüshasını profesörlere göstermek sure
tiyle onda suç olmadığına dair birtakım rapor
lar alıp, bilâhara mahkemeye ibraz etmektedir
ler; bunlara kıymet vermiyeceksiniz.» diyor. 
«Çünkü bu gibi raporlar vaziyeti ancak teşviş 
ve ığlak etmeye matuf, suiniyetle hazırlanmış ve
sikalardır.» diyor. Bunların suiniyetle hazırla
nan vesikalar olduğunu nereden biliyor, Adliye 
Vekili? • 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ken
dinden biliyor, profesördür. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Çok güzel 
söylediniz, Osman Bey. 

Bakınız tamimden aynen okuyorum: 
- «Maznun tarafından hususi mahiyette istih-
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sal ve ibraz olunan ve bu itibarla hâdiseyi iğlak 
ve teşviş ve binnetiee tahkikat ve muhakemeyi 
işkâl ve tavik gibi gayrimeşru maksatların nıu-
hassalası olduğunda şüphe edilmiyen bu kabil 
resmiyetten mücerret ve tek taarflı müracaatlar 
üzerinde bilhassa hassasiyetle durulmak lüzumu
nu izahtan vareste görmekteyiz.» diyor. 

Adliye Vekili, ortada bir hâdise mevcut de
ğil iken verilecek bir profesör raporunun suini
yetle verileceğini ve vaziyeti iğlak ve teşviş, etmek 
için verilmiş bir rapor olacağını nereden biliyor? 
Bunun ancak bir şekilde izahı mümkündür. 

Basın dâvalarında mutlaka basın mahkeme
si karşısına çıkan maznunları tecziye etmeyi 
kendisine gaye edinen bir Adliye Vekili ancak 
böyle bir tamimi yapabilir. 

Kaldı ki arkadaşlar, mukaddes saydığımız 
bir müdafaa hakkı vardır. Maznun müdafaasını 
teyide yarayan her delili bulup hâkime götü
recek ve hâkim bunu almıyacak. Nasıl almaz, 
arkadaşlar? Pekâlâ alır. Ben yüz tane profesör 
raporu getiririm. Hâkim hepsini alıp hiçbirine 
itibar etmiyebilir. Bu raporları almıyacaksın, 
demek hak ve adalet prensipleri ile ve müdafaa 
hakkı ile ne derece kabili teliftir, bunu takdir
lerinize bırakıyorum. 

Aziz arkadaşlar, hâdise sadece bundan iba
ret değil. Bu tamimde Adliye Vekili müddei
umumilere idari vazifelerinin dışında adlî va
zifelerine de müdahale etmektedir. Yüksek ma
lumlarınızdır ki, savcıların iki türlü vazifeleri 
vardır : Birisi, idaridir. Adliye Vekilinin müd
deiumumilere bir tek müdahale hakkı vardır, 
o da, bir dâvayı açtırmak hususundadır. Ac-
tırmamaya zoıiıyanıaz. Dâva açıldığı andan iti
baren - affınızı istirham ederim, biliyorsunuz 
tekrar edişimi teessürüme bağışlayın - p dâva
yı yürütmek, orada taleplerde bulunmak, ne-
ticei muhakemede beraet veya mahkûmiyet is
temek hususunda hiçbir suretle talimat alma
mak durumundadır. Bu tamim başka gizli ta
mimler hususunda işittiklerimize inanmak im
kânını veriyor. Müddeiumumilere gizlilik hu
susunda, tecziye talebi hususunda tamimler ya
pıldığını öğreniyoruz. Müddeiumumilerimize 
bâzan polis vazifesi gördürülüyor-. 

Giresun'da olduğu gibi, müddeiumumilere, 
alkışlıyaeaksm veya alkışlanııyaeaksm gibi halk 
efkârında müddeiumumiliğin itibarını kıran, 
onu güç duruma düşüren hallerin bu tamimle-
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rin mahsulü olduğu anlatılıyor, bu, C. Müd
deiumumiliği müessesesini zedelemektedir. 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, Adliye Vekili hâkimleri emekliye 
sevk etmek, nakletmek, terfiini geciktirmek su
retiyle onların şahsiyetlerini tehditler altında 
bulundurarak bu suretle onları maksadına uy
gun politik gayelerinde kullanmaya çalışmak
tadır. Bunlar yetişmiyormuş gibi şimdi de hâ
kimin vicdanına tesir etmeye doğru gitmekte
dir. Bu hal, «Adalet mülkün temelidir» diyen 
binlerce yıllık söze uygun değildir. Bu, asırlık 
geleneği yıkarak içte bizim emniyetimizi, hu
zurumuzu ve dışta itibarımızı zedeliyen bir hal 
doğurmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, adliyeyi, kaza orga
nını, kendi hususi kalemi gibi emirle hareket 
eder hale getirmeye çalışan bu Adliye Vekili
nin tasallutundan adaleti kurtarmanızı istirham 
ediyorum. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS —- Adliye Vekili Hüseyin Avni Gök
türk. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Profesör. 
SADETTİN YALİM (Kocaeli) — Size söyle

nince kızıyorsunuz, ayıp, hocanızdır. 
• ADLÎYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK

TÜRK (Niğde)--— Muhterem arkadaşlar, evvelâ 
Nüvit Yetkin arkdaşımm hakkımda sarf etmiş 
olduğu ağır sözlerden dolayı teessürlerimi, tees
süflerimi beyan etmek isterim. Adliye Vekili, 
Yüksek Meclisinizin bağışladığı itimada lâyık ol
mak için adliye mekanizmasının her türlü mü
dahaleden, her türlü taaddiden masun bir şekil
de müstakillen icrayı kaza etmesi için... (Sağdan, 
gürültüler) 

REİS — Rice ederim, hatibin sözünü kesme
yiniz. 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Devamla) — .... etmesi için elinden ge
len her şeyi yapmakta, her tedbire tevessül et
mektedir. Yaptığı her tasarruf Anayasanın ve 
kanunlarımızın İcra Vekilleri Heyetine ve onun 
bir cüzüne vermiş olduğu hakları kullanmaktan 
katiyen, zerrece öteye geçmemektedir. Çünkü, ve
kâletimizde bu kabil tamimlerin çok kere yapıl
dığını demin de ifade etmiştim. Tekrar kendile
rinin tamiminden birkaç satiri okumak suretiyle 
bunun en bariz delilini vermek isterim. Bugün 
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muhalefette bulunan arkadaşlarımızın yaptığı ta- t 
mimin tarihi..... i 

YUSUF AZtZOĞLU (Diyarbakır) — Tarihi 
nedir! 

REÎS— Efendim; hatibin konuşmasına mü
saade verin, her şeyi söylesin, hatibin sözünü kes
meyin. 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Devamla) — Onu da okuyacağım: (Bâzı 
mahkemelerde matbualar vasıtasiyle işlenen suç
larda ehlihibrenin rey ve mütalâası alınmaksı
zın hâkim tarafından doğrudan doğruya hüküm 
verilemiyeceğine dair yanlış bir zihniyetin hâ
kim olduğu ve hattâ yazıda suç mahiyeti mev-
eudolup olmadığının da hallinin ehlihibreye bı
rakıldığı görülmüştür. Gördüğü dâvanın hakiki 
ehlihibresi hâkimin kendisidir. Kendisinin hal
ledebileceği bir mesele hakkında hâkim elılihib
renin rey ve mütalâasına müracaata mecbur de
ğildir. Elüi hibreye müracaata lüzum ve ihtiyaç 
olup olnladığmı hâkim bizzat takdir eder. Ancak, 
ihtisasın haricinde kalan meseleler hakkında ehli
hibreye müracaat eder.) 

r I 

Bu hususta uzun uzadıya izahat verildikten 
sonra tamime şöyle devam edilmektedir : 

(Binaenaleyh hâkimlerimizin bizzat halletme
ye muktedir oldukları meseleler hakkında ehli
hibreye müraeaat etmemeleri ve bilhassa ihtisas
larının yetmediği noktalarda elılihibrenin rey ve 
mütalâasına müracaat ettikleri hallerde de bu 
rey ve mütalâaları takdir ederek hâdisenin suç 
teşkil edip etmediği ve suçluya isnat kabiliyetini 
haiz olup olmadığı gibi ehli hibrenin salâhiyetine 
dâhil olmıyan hususatı bu rey ve mütalâalardan 
istifade etmek suretiyle bizzat halletmeleri icab-
ettiğinden bu tamim dairesinde murakabe-vazi-

" fesinin ifası lüzumu bildirilir ve kaza daireniz-
dahilindeki O. M. U. liklerine de keyfiyetin teb
liği istenir.) 

Şimdi arkadaşlar, ben bu tamimin saka-
nıetini iddia etmiyorum. Bilâkis bu tamim 
ilim, idrak ve ihtiyaçlara uygundur. Binaen
aleyh, bizim tamimimizi beğenmemeleri do-
layısiyle bunu ortaya koymuş bulunuyorum v 
Yoksa tamimde isabet vardır. 

Şimdi, Kaza Kuvvetinin icra Kuvvetinden 
ayrı olduğu hakkındaki yüksek nazari müta
lâalarına geliyorum ve bu hususta fazla iza
hat vermeyi lüzumsuz addediyorum. Hattâ | 
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bunu, yüksek ihtisaslarınıza hürmetsizlik ad
dederim. 

Adliye Vekâletinin bugünkü Anayasa kar
şısında kanunlarımızın haiz olduğu vazifeler, 
tamamen kazai kuvvet dışında ve kazai kuv
vetin yürüyüşüne, tarzı icrasına hiçbir müda
haleyi tazammun etmiyecek mâna ve mahiyet
te organize edilmiştir. Adliye Vekâleti sırf 
idari bakımdan büyük yetkiyi haizdir. Yok
sa kazai faaliyetin murakabesi anaek Tem
yiz Mahkemesine aittir. Bütün kazai faaliyet
ler orada murakabe edilir. Ayrıca bunun üze
rinde uzun nazariyeler serdetmeye lüzum yok
tur. 

Tefsir meselesine gelince : Nüvit Yetkin 
arkadaşım, tefsiri Adliye Vekâleti yapamaz 
diyor. Tefsir meselesinde, zannediyorum ilmî 
ufak bir hataya düşmüş oluyoruz. Tefsirin çe
şitli nevileri vardır. 

Büyük Millet^ Meclisi kanunları tefsir eder, 
bu, doğrudur. Bu, nihayet teşriî bir tefsirdir. 
İcra organları kanunun her hangi bir hükmü
nü heyeti um ilmiyeye arz eder,. Meclise ge
tirirse Meclis bunun mânasını tâyin eder. 
Bu, doğrudur. Ancak kanunun bunun dışında 
tefsiri yok değildir. Muhterem arkadaşlar, 
kanun halka hitabeder, halk bütün kanun
ların mevzua fi m bilir farz olunur, bunları 
gözden geçirir, harekâtını ona tevfik eder. Ha
rekâtını tevfik etmek demek kanunları kendine 
göre yorumlaması demektir. Her fert kanun
ları yorumlar. Bunun gibi her icra adamı, her 
devlet adamı kanunu bilhassa kendisine göre yo
rumlar. Kendisinin kanundan anladığı mânayı 
tesbit eder. Şu halde kanunun tatbiki, maslaha
ta .uyması bizatihi yorum demektir. Şu halde 
yorumu yalnız Büyük Millet Meclisine has bir 
hususiyet olarak telâkki etmeye lüzum yoktur. 
Binaenaleyh kanunun teşriî tefsiri dışında hâ
kimler tarafından bilhassa tefsir edilmesi bir za
rurettir. Her hâkim, her mahkeme bir hükme 
varırken kanun hükümlerinin şu veya bu mâ
nada tefsiri ve onun mânasını tâyin hususunda 
evvelâ bir karar verir, ondan sonra hâdiseyi tah
lil ve nihayet tatbik eder. îşte bu, kanunun ka
zai tefsiridir. 

Bunun dışında yine bir hukukçu olan, muh
terem arkadaşımız da bilir ki, her hukuk mün
fesihi, her âlim bir mütalâa beyan ederken, bir 
profesör bir yazı yazarken, ders verirken kanunun 
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mânasını tefsir eder. Buna ilmî tefsir denir. Os
man Bey, buna ilmî tefsir, denir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Tefsir 
eder, fakat tehdidedemez. 

ADLÎYE VEKÎLI HÜSEYİN AVNÎ GÖK
TÜRK (Devamla) — Şu halde Adliye Vekili 
kanun tefsir edemez, demek doğru değildir. 
Bilhassa Adliye Vekili kanunların hüsnütatbi-
kmi temin için bu hususta tefsir yapıp teşkilâ
ta tamim edebilir. Bu, mahkemelerin istiklâline 
kafa müdahale. mânasını tazammun etmez. Bi
naenaleyh bu sual takririnin Adliye Vekilinin 
icraatı bakımından değil, olsa olsa siyasi bir mâ
nası varıdır. Bunun dışında her lıangi bir mâ
nası olmadığını beyan ederim. (Soldan, alkışlar) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Nasıl 
da biliyor... 

REİS — Nüvit Yetkin. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya)4 — Muhterem 

arkadaşlarım, sayın profesörün cevabını, ben na
çiz bir hukuk müntesibi olarak üzüntü ile kar
şıladım. 

Cevaplarında bir tefsir keyfiyetini ele aldı
lar, diyorlar ki: Her insan bir kanunu tefsir 
edebilir, Adliye Vekili de kanunu yorumlayabi
lir. 

Muhterem arkadaşlar, her insan bir kanun
dan kendi görüşüne göre bir mana çıkarabilir, 
ama hiçbir insan, bir kaza organına bu kanunu 
benim anladığım gibi anlayacaksın, benim anla
dığım gibi anlanıazsan seni cezalandırırım, di
yemez. (Sağdan, alkışlar) Bu şekilde hâkime 
emir verilen bir memlekette de bir hukuk dev
leti vardır, denilemez arkadaşlar. (Sağdan al
kışlar.) 

Bilir kişiye gitme mevzuunda eski bir •ta
mime sarıldılar, 1941 tarihli bir tamim. Fakat 
okudukları metin beni teyidetti. Bu tamimde, 
basın dâvalarında bilir kişiye gitmeden karar 
verilemez gibi bir kanaat tahassul ederse, bu 
kanaat yanlıştır, diyor. Müsaade ederseniz ta
mimi aynen okuyayım: 

«Bâzı mahkemelerde matbualar vasıtasiyle 
işlenen suçlarda ehlihibrenin rey ve mütalâsı 
alınmaksızın hâkim tarafından doğrudan doğ
ruya hüküm verilemiyeceğine dair yanlış bir 
zihniyetin hâkim olduğu ve hattâ yazıda suç 
mahiyeti mevcudolup olmadığının da hallinin 
ehlihibreye bırakıldığı görülmüştür.» 
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Metnin ondan sonrası, böyle mutlak bir ka

ziye yoktur, hâkim istediği zaman ehlihibreye 
gider, istediği zaman gitmez, bu ehlihibrenin tak
diri mahkemeye aittir diyor ve tamimin sonunda 
hâkime tanınan salâhiyet hakkında kanuni ta
kibata tevessül edilecektir değil; bu noktai nazar
dan arzı malûmat ederiz, denmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Adliye Vekili lüt
feder mi; hiçbir zaman sıfat ve vazifeleri siyasi 
olan bir icra organının kaza fonksiyonu üzerin
de bir mevkute sahipliğinin şu veya bu tarzda 
olmasının muvazaa olduğu yolunda bir kesin 
hükmü telkine çalışması görülmüş şey midir? 

Tamimin buna mütaallik kısmını okuyorum. 
«Mevkute sahipliğinde muvazaa yoluna sapı

larak başkalarının sahibolarak gösterilmesi su
retiyle yapılan mevkute neşriyatı zabıta tarafın
dan da menedilecektir.» 

Bu ne demektir arkadalar? Bunu bana izah 
edebilirler mi? Nasıl bir mevkute sahibinin sa
hiplik sıfatı muvazaadır diye peşinen hükmedi
yorlar, acaba Türk Sesi gazetesini mi kasdedi-
yorlar, muvazaa yoluna sapılarak başkalarının 
sahibolarak gösterilmesini nasıl söyliyebilirler 
ve nasıl toplatabilirler? 

Dahası var, «Muhtevası suç teşkil eden bir 
yazının neşredilmiş olması kasıt unsuru için 
kâfi görülecektir» denilmektedir. Bu, kasıt unsu
ru için bir talimattır, bir •emirdir. Bu, doğru
dan doğruya icraca Adliyeye, hâkimin vicdanı
na, muhakemeyi idare ediş tarzı ve tavsif ediş 
tarzı üzerine yapılmış ağır bir baskı ve kanunsuz 
bir emirdir. Çünkü, aksi kabule şayan olmıya-
caktır diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bu tamim 
üzerine Adliye Vekilinin burada bu tamimi mü
dafaa ederken söyledikleri beyanlardan sonra si
yasi dâvaların gizli muhakeme edilmesinin izahı 
daha dolaylaşıyor. 

Arkadaşlar; Anayasanın 58 nci maddesi mah
kemelerin aleniyeti esasım vaz'eder ve sadece 
usul <hükümleri dairesinde gizliliğe cevaz verir. 
Oeza Usulü Muhakemeleri Kanununda ise sâ -
dece millî asayiş, emniyet ve aile sırlarının 
mahremiyeti bakımından mahkemelerce gizlilik 

•kararı verile/bilir. Askerî sırları, hariciyeye ait 
sırları ihtiva eden casusluik ve saire ile çocukla
rın ırza mütaalliık dâvaları gi'bi. Bugün cari olan 
basın dâvalarının gizliliğini izah etmek mümkün 
değildir, zira bunlar esasen suç anasırını neşret-
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mislerdir, suçu tekevvün etmiştir, artık Mr giz
liliği kalmamıştır,' iburada T̂ ir müdafaası mı ka
lıyor? Burada' bir hâdiseyi, misal olsun diye zik
retmek istemiyorum; ama -bir Poznan isyanı olu
yor, istiklâli tam olmıyan demirperde gerisi 
bir memlekette ibunların muhakemesi aleni ola
rak yapılıyor, (buna mukaibil bizde İsparta'da âdi 
bir suç işleniyor, bir millet vekilinin âdi hakaret 
suçunun muhakemesi gizli yapılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; burada ben Hükü
met Başkanının adliyeyi istihfaf ve. hâkimleri 
istihkar eden (beyanlarını mis&l olarak getirmek 
istemiyorum. Mcat Adliye Vekili demin...\ 

REİS — Bir dakikanızı rica edeceğkn. 
Biraz evvel söylediğiniz sözü tavzih ediniz. 
NÜVlT YETKİN (Devamla) — Arkadaşla

rım ; bir hükümetin ibaşkanı bu kürsüde Adliye
den bahsederken şu okuyacaklarımı söylerse : 
(Bütün bunları ihtiva eden mecmuai kufini 
mahkemeye veriyoruz, İstanbul'da bir (hâkim 
hanımefendi 10 gün ceza veriyor ve tecil ediyor. 
Arkadaşlar Ibu yazılarda hakaret yokmuş) der
se... (Soldan, gürültüler) 

(Asıl enteresan" tarafı size okuyaymı, cemi
yetin nizamı nasıl bozulmuştur, görünüz. Mem
lekette bir psikoz yaratılmıştır ki hâkimi de 
mahkûmu da «bu tesirin altındadır. Hayır arka
daşlar, bu meşum gidişe dur diyoruz) derse, 
bir hükümet (başkanının Ihâlkimler hakkında gö
rüşü bu olursa, «hâkimi de, mahkûmu da aynı 
psikozun tesiri altındadır» sözünün başka türlü 
tefsiri mümkün değildir. 

Ve bunun yanında Adîiye Vekili tamimleriyr 
le mahkemelerin kararlarına tesir etmeye ça
lışır, kararları kendi istediği ve anladığı mâ
nada tatbik etmezlerse onları tecziye, emekliye 
sevk ve sair kanuni yetkilerini kullanmakla teh-
didederse, o memlekette adalet istiklâlimden ve 
hâkim teminatından değil, o memlekette hukuk 
devletinden dahi bahsedilemez. O memlekette 
hukuk devleti olmak vasfı zedelenmiş olur. Bizi 
bu feci duruma düşürmeyin, istirhamım budur. 
(Sağdan, alkışlar) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 
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9. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 

Millî Korunma Kanununun tadiline ait tatbika
ta dair Adliye ve İktisat ve Ticaret vekillerinden 
şifahi suali (6/270) 

REİS — Nuri Ocakcıoğlu burada mı? Burada. 
Adliye Vekili burada. İktisat ve Ticaret Vekili 
bulunmadığı için gelecek İnikada bırakılmıştır. 

W. — Çanakkale Mebusu 'Safaeddin Kara-
nakçt'nın, Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hak
kındaki Kanunun tatbikatiyle alâkalı olanlar vilâ* 
yetlere bir talimat verilip verilmediğine dair 
Dahiliye Vekilinden şifahi suali (6/271) 

REİS — Sual sahibi bulunmadığından gele
cek İnikada bırakılmıştır. 

11. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
motorlu vasıta lâstiği tevzii işinin halli hususun
da ne gibi çareler düşünüldüğüne -dair İktisat 
ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/272) 

REİS — Alâkadar vekil bulunmadığı için 
gelecek İnikada bırakılmıştır. 

12. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, mem
leket ölçüsünde bir mesken siyaseti takibeimek 
hususunda,ne düşünüldüğüne dair Başvekilden 
şifahi suali (6/273) 

REİS — Sual sahibi burada mı? Burada. 
Başvekil bulunmadığından gelecek İnikada bıra
kılmıştır. 

13. — Tunceli Mebusu Aslan Bora'nın, ağaç
ların budanması suretiyle hayvanlar için kesilen 
yaprakların kilosunun bir kuruş üzennden köy
lüden tahsil edilmesi ^hususunda bir emir verilip 
verilmediğine dair Ziraat Vekilinden şifahi sua
li (6/274) 

REİS — Sual sahibi bulunmadığından gele
cek İnikada bırakılmıştır. 

Gündem münderecatı bitmiştir. Bu sebeple, 
21 Kasım Çarşamba günü saat 15 tc toplanılmak 
üzere İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,20 
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B — TAHRİRÎ İSHALLER VE CEVAPLARI 

1. —• Elâzığ Mebusu Selâhattin • Toker'in, 
Devletin, İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve ma
hallî idarelerin vermekte oldukları ziyafetlere 
kivilerin davd edilmekte olduğuna eletir sualine 
Hariciye Vekâleti Vekili E tem Menderes'in tah
rirî cevabı (7/199) , 

16 . VI . 1956 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sualimin Başvekil tarafından yazılı 
olarak cevaplandın 1 masına tavassutlarınızı rica 
ederim. 

Ulâzığ 
Selâhattin Toker . 

1. —• Devlet merkezinde ve taşrada Devletin, 
İktisadi -Devlet Teşekküllerinin ve mahallî ida
relerin vermekte oldukları ziyafetlere mevcut ise 
mer'i protokole göre kimlerin davet edilmesi 
ieabetmoktedir? 

2. — 'Böyle bir protokol mevcut değilse, mil
letin verdiği vergilerle yapılmakta olan bu kabil 
ziyafetlere milleti temsil eden muhalefet parti
lerine mensup parti liderleriyle, genel sekreterle

r in in ve Meclis grup başkan ve başkan vekil
lerinin çağrılmalarının niçin usul ittihaz edil
mediği? 

o. — Böyle bir teamülü tesis edecek bir pro
tokolü hazırlamavı Hükümet düşünmekte midir.' 

1 Iariciye Vekâleti 
Vekil 
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Ankara, 17. XI . 1956 

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Kiyasetine 
Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alman 18 

Haziran 1956 tarihli ve 29227/13038 sayılı yazı
ları karşılığıdır. 

- Devletin, iktisadi Devlet Teşekküllerinin ve 
mahallî idarelerin vermekte oldukları ziyafetlere 
kimlerin davet edilmekte olduğuna dair Elâzığ 
Mebusu Selâhattin Toker'in tahrirî sual takriri 
ile alâkalı cevabın metni ilişikte sunulmuştur. 

Mumaileyhe işar kılını İması hususunu temi
nine müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 

Hariciye Vekâleti Vekili 
E. Menderes 

Hükümet merkezinde ve taşrada devlet er
kânı, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve mahallî ida

reler mümessilleri tarafından ihtiyaç ve zaruret
lerin tevlidettiği nispette muhtelif vesilelerle za
man zaman ziyafetler verilmekte ve bunlara da
vet olunan zevat ise, makam, mevki, rütbe, siyasi 
mezhep ilâh. nazarı itibara alınmadan, ancak 
toplantıyı icabettiren sebep göz önünde tutula
rak, davet sahibi tarafından bizzat tesbit olun
maktadır. Binaenaleyh, bu gibi ziyafetlere davet 
olunacak zevatın evvelden tesbiti mümkün gö
rülmediğinden, bütün ecnebi memleketlerde ol
duğu gibi, bizde de bu mevzuda ihdas edilmiş 
mücerret bir protokol kaidesi mevcut değildir. 

Bununla beraber, Cumhuriyet Bayramı, Ata
türk'ün Ölüm Yıldönümünde Anıt - Kabir'e çe
lenk vaz'ı, ecnebi devlet reislerinin memleketi
mizi ziyaretleri ilâh. gibi vesilelerle yapılan bü
yük merasim .ye toplantılara davet edilmeleri 
icabedeu şahsiyetlerin mevki, derece ve rütbele
rini'gösterir protokol, listeleri mevcuttur ki, bu 
zevat meyanmda, muhalefet partilerine mensup 
parti liderleriyle genel sekrelerleri ve parti ileri 
gelenleri de yer almaktadırlar. 

/.'. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, bölge 
iktisat tetkikleri üzerindeki çalışmalara devam 
edilip edilmiyeecğine ve köylünün mesken sahi
bi olabil mmi için yapılan hazırlıkların mahiye
tine dair sualine, İktisat ve Ticaret Vekili Z ey yat 
Mundulinci'nin tahrirî cevabı' (7/205) 

.l,'}."V.n.l95G 
Büyük Millet Meclisi Yüksek'Reisliğine 

Aşağıdaki suallerin İktisat ve Ticaret Vekili 
tarafından yazılı olarak, cevap!andinhnasına 
dejâlet etmenizi saygılarımla rica ederim. 

Ankara 
"Muhlis Ete 

• 1. Yurdun ekonomik kalkınmasına bir esas 
teşkil etmek üzere İktisat ve Ticaret Vekâleti
nin -Başvekâletin tensibiyle 1951 de tertibetti-
ği bölge iktisat tetkiklerinin birkaç, vilâyette 
.yapılan bâzı tetkiklerden sonra inkıtaa uğra
dığını teshil etmiş bulunuyoruz. 

Başka memleketlerde çok esaslı olarak, ele 
alınan bölge iktisat plânlarına mütenazır ola
rak yapılmaya başlanmış olan çalışmalara de
vam edilip edilmiyeceği hususunun bildirilme
sini. 
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2. Sayın "Cumhur 'Başkanının iki yıl önce t 

.Büyük Millet Meclisinde irat buyurdukları nu
tuklarında Hükümetin köylüyü mesken sahibi 
kılma mevzuunda teşebbüse geçtiğinden bah,so-
Ilınmakta idi. Aradan geçen zaman zarfında ya
pılan hazırlıkların mahiyeti nedir; 

T. C 
İktisat ve Ticaret Vekâ 1 et i 17 . X 1 . 1956 
Tetkik Heyeti Reisliği 

(ienel : .1 1' 
S a y i : öze l :S32 

Özü : Ankara Mebusu Muhlis 
Kte'uin yazılı sorusu hakkında. 

Türkiye Büyük Millet. Meclisi Kiyasetine 
16 . VII . 1956 tarihli ve Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 7-205/3009-_:13796 sayılı yazıları kar
şılığıdır. 

Yukarda tarih ve sayısı kayıtlı yazılariyle 
gönderilmiş olan bölge iktisat tetkikleri üzerin
de çalışmalara devanı edilip edilnıiyeceğine ve 
köylünün mesken sahibi olabilmesi için yapılan 
hazırlıkların mahiyetine dair Ankara Mebusu 
Muhlis 15te tarafından verilmiş olan tahrirî sual 
takriri örneği alınıp tetkik edilmiş, bu suallerin | 
cevapları aşağıya dercolıınmuştur. 

1. Vurdun ekonomik kalkınmasına bir esas -
teşkil etmek üzere iktisat ve Ticaret Vekfdetinin 
Başvekâletin tensibi vle 1951 de tertibettiği böl
ge iktisat tetkiklerinin birkaç vilayette yapılan 
bâzı tetkiklerden sonra inkıtaa uğradığını tesbit 

* etmiş bulunuyoruz. 
Başka memleketlerde çok esaslı olarak ele alı

nan bölge iktisat {"ilânlarına mütenazır olarak 
yapılmaya başlanmış olan çalışmalara devam edi
lip edilmiyeceği hususunun bildirilmesi. 

C) 1951-de başlanmış bulunan vilâyetleri
mizin iktisadi tetkiklerine kadro ve imkânları
mızın müsaadesi nispetinde devam olunmuştur. 

Bu tetkiklerin önümüzdeki yıllarda da ifası 
düşünülmektedir. 

2. Sayın Cumhurbaşkanının iki yıl önce Bü
yük Millet Meclisinde irat buyurdukları nutuk
larında Hükümetin köylüyü mesken sahibi kıl- r 
ma mevzuunda teşebbüse, geçtiğinden bahsolun-
makta idi. Aradan geçen zaman zarfında yapı
lan hazırlıkların mahiyeti nedir? 

C) Köylü meskenleri ve zirai işletme bina- ( 
lan inşası için yurdumuz, Orta, (iüney - Anado- ] 
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lıı, Rge, Karadeniz, Kuzey ve (iüney - l>eğular 
ve Trakya olmak üzere yedi bölgede mütalâa olu
narak .1.4 tip proje hazırlatılmıştır. Halen bu 
projeler üzerinde çalışmalara devam edilmekle 
beraber tabiî âfetlere mâruz kalan bölgelerdeki 
köylerin mesken ve zirai işletme binaları ihtiyaç
larının karşılanmasına da başlanmıştır. 

Nitekim zelzele, seylâp, heyelan ve yangın 
âfetlerine uğrıyan köylerde meskenlerin yeniden 
inşasına ve-tamiratına tevessül olunmuşftır. Şim
diye kadar yalnız Ziraat Bankasınca İni işlere 
on milyon lirayı mütecaviz bir meblâğ tahsis 
edilmiş bulunmaktadır. 

Banka' bu kredileri daha ziyade önümüzdeki 
yıldan itibaren tam ve kâmil bir plânla ve daha 
geniş ölçüde tatbika başlıyabilecektir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
iktisat ve Ticaret Vekili 

Z. Mandalinei 

3. — Burdur Mcbu.ni Fethi Çelikbasin, gül 
re gül yağı müstahsıllan tavafından teşkil olunan 
«Giilbirlik» e katılmış ve katılmamış kooperatif
lerin durumuna ve gül yağının değerlendirilmesi 
için ne düşünüldüğüne dair sualine İktisat ve 
Ticaret Vekili Zeyyat M an d edinci'nin tahrirî ce
vabı (7/212) 

Ankara,. 9 . VI11 . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Reisliğine 

Aşağıdaki sualimin İktisat ve Ticaret Vekili 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 

Burdur 
Fethi Celikbas 

1. (tül ve gül yağı müstahsıiları kooperatif
leri tarafından İsparta'da teşkil olunan «Gülbir-
lik» e katılmıyan kooperatifler var mıdır? Ve 
hangilerdir?. 

2. 2834 ve 2836 sayılı kanunlar müstahsılla-
nıı kooperatifler, kooperatiflerin de birlik ha
linde teşkilâtlandırılmalarını istihdaf ettiğine 
göre, vekâletinizce bütün kooperatiflerin «Giil
birlik» e-girmeleri için ne gibi tedbirler alınmış
tır?. 

3. (Hilbirliğe, ve birlik dışındaki kooperatif
lere bugüne kadar Ziraat Bankasınca hangi ne
viden ve ne miktarda kredi verilmiştir?" 

4. (üilbirliğiuin halen elinde mevcut geçen 
yıllardan müdevver yağ stoku ne kadardır? 
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5. Ziraat Bankasının bu mevsim yağları için 

Gülbirliğe ve birlik dışındaki kooperatiflere açtı
ğı kredi ne kadardır? 

6. Vekâletiniz gül yağının değerlendirilmesi 
ve sürümü için ne düşünmektedir? 

T. C. 
İktisat ve Ticaret Vekâleti 

Tetkik Heyeti Reisliği 
Genel : 11 
Özel : 835 

17 . XI . 1956 

Sayı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

13 . VIII . 1956 tarihli ve 7-212/3154/14110 
sayılı yazıya C : 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, gül ve gül-
yağı müstahsılları tarafından teşkil olunan «Gül 
Birlik» e iştirak etmiş ve etmemiş kooperatiflerin 
durumuna ve gül yağının değerlendirilmesi ve 
sürümü için ne düşünüldüğüne 'dair olan yazılı 
sorusu tetkik edildi. 

1. Halen İsparta Gülcüler İstihsal ve Satış 
Kooperatifi. Gülcüler İstihsal ve Satış Koopera
tifleri Birliğine dâhil bulunmamaktadır. 

* 
2. Bölgede mevcut Gülcüler İstihsal ve Sa

tış Kooperatiflerinin Ticaret Kanunu hükümle
rine göre kurulmuş olmaları ve 2834 sayılı Ka
nun hükümlerine tâbi kooperatifler meyanmda 
Birliğe katılmaları mümkün olmaması bakımın
dan fesih ve tasfiyeleri uygun görülerek, keyfi
yet mahallî valiliklere tebliğ edilmiştir. 

2834 sayılı Kanunla derpiş olunan gayelerin 
tahakkuku için bu kooperatiflerin tasfiyeleri uy
gun bulunmakla beraber, Ticaret Kanunu hü
kümleri mucibince hükmi şahsiyeti haiz bulunan 
bu müesseselerin, ticaret sahasından çekilmeleri
ni icabettiren bir hüküm ve müeyyide mevcut 
değildir. 

t 

Filhakika 2834 sayılı Kanunun 1 nci mad
desiyle (bu kanun hükümlerinden faydalanmak 
üzere...) çiftçilerin kooperatif (kurabilecekleri) 
tasrih edilmiş olup, bu hükümlerden faydalan
mak istemiyenlerin, Ticaret Kanunu hükümleri
ne göre başka kooperatifler kurma hakları bu 
suretle mahfuz tutulmuştur. Aynı maddenin 
3 ncü fıkrası hükmü de sadece bu kanun hüküm
lerine tâbi kooperatifleri istihdaf etmektedir. 

1956 C : 1 
Birlikle kooperatifin aynı fıkra şümulü dâhilin
de mütalâa edilmiyeceği, 2 nci maddede Biilik
ler için ayrı hüküm vaz'edilmiş olmasiyle teza
hür etmektedir. 

Bu itibarla, aynı bölgede Gülcükr İstihsal 
ve Satış Kooperatifi ile Gül ve Gül yağı Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğinin mevcudiyeti, 2834 
sayılı Kanun hükümlerine muhalif bir durum 
arz etmemektedir: Ancak ortaklarını bu kanun hü
kümlerinden faydalandırmak istiyen İstihsal ve 
Satış Kooperatiflerinin tasfiyesine dair gerekli 
muamelenin ikmal edilmesi icabeder. 

Nitekim bölgede mevcut Burdur İstihsal ve 
Satış Kooperatifi, Gül ve Gül yağı Tarım Satış 
Kooperatifi ile birleşme kararı almak suretiyle 
infisah etmiş bulunduğundan, Ticaret Kanunu
nun 445, 461 nci maddeleri gereğince muamele 
yapılması hususu Burdur Valiliğine tebliğ edil
miş; Keçiborlu İstihsal ve Satış Kooperatifi de 
ortaklarını bu kanun hükümlerinden istifade 
ettirebilmek üzere fesih ka ran almış bulunmak
tadır. 

Bu .suretle Birliğin vahdeti nispeten temin 
edilmiş olmakla beraber, İsparta'da mevcut is
tihsal ve Satış Kooperatifinin fesih ve tasfiyesi 
yoliyle Birûiğe iştirakinde bâzı müşkülâtla kar
şılaşılmıştır. 

İsparta Valiliğinin işarına ve kooperatif tem
silcilerinin vekâletimize müraeaatle şifahen 
verdikleri malûmata nazaran öteden beri faali
yette bulunan bu kooperatifin, Fransa'da Siba 
Firmasiyle akdeylediği mukavele gereğince 
200 ton gül çiçeğini kilosu 143 kuruş fiyatla sat
mak suretiyle değerlendirdikleri, kooperatifle
rinin feshedilmesi halinde bu mukavele bozul
muş olacağından büyük fedakârlıklar pahasına 
elde edilen bu neticenin heder edilmiş olacağı, 
buna mukabil karşı firmaya bâzı taahhütlerde 
bulundukları beyan edilerek fesih keyfiyetin
den evvel bu hususların iyice tetkik ve telif edil
mesi ve her hangi bir zarara duçar edilmeme
leri talebedilmiştir. 

Bu taahhütlerin, olduğu gibi Birliğe devri 
halinde, Birliğin mukabil taahhütlerle bağlan
ması mümkün görülemediği cihetle mukavele
nin feshi mukadder olacağından, mezkûr koo
peratifin bir müddet daha faaliyetine devam 
ederek elde edilmiş menfaatlerin zayi edilmesi
ne meydan verilmemesi ve ilk imkânda Birliğe 
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katılması esbabının teminine çalışılması tensibe- j 
dilmiştir. 

3. Birliğe ve Birlik dışındaki kooperatifle- I 
re açılan kredilerin cins ve miktarları hakkında 
T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden 
alman cetvellerin birer sureti ilişik olarak tak
dim kılınmıştır. I 

4. 28 . VIII . 1956 tarihinde alınan malû
mata nazaran Birliğin elinde: 

Kilogram 

a) 1955 ten müdevver 112 600 
b) Ziraat Vekâletine ait fabri

kada yapılan denemeden elde edilen 18 050 
c) 1956' mahsulünden yapılan 

mubayaa 35 850 
Olmak üzere ceman 166 500 kilogram gül ya

ğı mevcuttur. 
o. Gül yağlarımızın rakip memleket olan 

Bulgaristan yağlarından kalite itibariyle düşük 
bulunması dolayisiyle ihracatında zorluklara uğ-
ranıldığı ve Bulgar gül yağlarına nazaran çok 
aşağı fiyatla satıldığı malûm bir keyfiyettir. 

Kalitenin yükseltilmesi istihsal safhasının 
tekemmül ettirilmesi ve modern usullerle istih
sal yapılması ile mümkün olduğu aşikâr bulun
duğundan gerek «Gül ve gül yağı Tanm Satış 
Kooperatifinin» gerekse diğer müstahsılların 
modem imbikler ve tesisat ile çalışmaları husu
sunda ieabeden teşebbüsler yapılmaktadır. Bu 
suretle alıcı piyasaların istediği kalitede ve 
standart evsafta gül yağı istihsali kabil olacak 
tır. 

Bir taraftan istihsalin modernleştirilmesine 
çalışılırken diğer taraftan da gül yağının ihra
cını kolaylaştırmak maksadiytle mezkûr madde 
hem deblokaj listesine alınmış ve hem de Tev-
zin fonundan fiyat farkı ödenen mallar meya-
nına ithal edilmiştir. Serbest dolar, isterlin ve 
EPU parası mukabilinde yapılan ihracatta Tev-
zin Fonundan ödenen fiyat farkı % 75 ve kli
ring anlaşma paralariyle yapılanlarda c/c 40 tır. 

Yukardaki tedbirlerden maada zaman, za
man ateşe ve müşavirliklerimiz gül yağı alıeıla-
riyle temasa geçirilmekte ve sürümü artırmak 
için teşebbüslerde bulunmaları istenmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
İktisat ve Ticaret Vekili 

Z. Mandalinci 

. 1966 O : 1 
(fülbirlik dışındaki kooperatiflere açılan 

krediler 

İsparta, Burdur ve havalisindeki gülcüleri 
desteklemek maksadiyle evvelce Ticaret Ka
nunu hükümlerine göre İsparta, Burdur ve 
Keçiborlu'da kurulmuş bulunan (Gülcüler ve 
Gül Yağı İstihsal ve Satış .Kooperatiflerine) 
gül yağı mukabilinde 1952 yılından bu tarafa 
bankamızca Ticari Krediler mevzuatı çerçe
vesi, dâhilinde açılmış olan krediler hakkın
daki malûmal aşağıda ve ekli cetvelde arz 
ve izjıh olunmuştur. 

1. — C-etvelin tetkikinden de görüleceği 
; üzere : İsparta Gülcüler İstihsal ve Satış 
| Kooperatifine 1952 yılında 100 OÖO ve 1953 yı-
| lında muhtelif talimatlarımızla 500 000 lira 
I ki, ceman 600 000 liralık, Burdur Gülcüler ve 

Gül Yağı İstihsal ve Satış Kooperatifine ise 
1953 yılında 250 O00 liralık olmak üzere ye-
kûnen bir milyon liralık gül yağı mukabili 
avans kredisi açılmıştır. 

Kredi küşadı sırasında gül -yağlarının kilo-
• su ,4 000 lira civarında iken bilâhara malûm 
olduğu üzere, alıcı bulamadığı için fiyatlar 
günden güne düşmüş, bu sebeple hesapların 
vâdelerinde tasfiyesi mümkün, olamamış, bütün 
gayret ve teşebbüslere rağmen alacağımız 
yüksek bakiyelerle devam edegelmiştir. 

Bunlardan Burdur Kooperatifinin* 1955 yı
lı sonundaki bakiyesi 36 850,53 lira olan bor
cunu, tamamen tasfiye ettiği anlatılmıştır. 

Diğer iki kooperatiften ,eetvelde gösteril
diği üzere Haziran 1956 sonu itibariyle, İs
parta Kooperatifinin. borç bakiyesi 207 778,41 
lira Keçiborlu Kooperatifininki ise 201 484,34 

I liradan ibaret bulunmaktadır. 

Halen gül yağının* bir kilosunun fiyatı 1650 
liraya düşmüş olup krediye karşılık merhun 
yağların bedeli bu fiat üzerinde borcu kar-
şılıyamamakta, bu sebeple İsparta Kooperati-
füıde 58 647,29 liralık, Keçiborlu Kooperati-
findo ise 91 904,95 liralık bir kredi açığı hu-

I şule gelmektedir. 

I 2. — Bu mevsim için adı geçen kooperatif-
I lere yeniden bir kredi verilmemiş olup esa-
I sen bu cihet bahis mevzuu da olmamıştır. 
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Kooperatiflerin adı seneler 

Burdur Gülcüler ve Gül yağı 
İstihsal ve Satış Kooperatifi 1954 
İsparta Gülcüler İstihsal ve) 1952 
Satış Kooperatifi ) 1953 
Keçiborlu Gülcüler İstihsal 
ve Satış Kooperatifi 1953 

Yekûn 

Gül ve gül yağlara acılan kredileri gösterir cetveldir 

Gül yağı Kredinin 
verildiği l imit i 30. 6 . 1956 Bugünkü 

T. L. bakiyesi 
miktarı 
Kilo Gı\ piyasa fiyatı Kıy 

150 000 

500 000) 

250 000 

1 000 000 

207 778 

201 484 

409 262 

41 

34 

75 

120 510 

• 88 549 

209 059 

1 650 

1 650 

198 8 

146 1 

344 9 
==== 

O 
O 
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Gülbirliğe açılan krediler : 
1. 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ıhüfkünılerine göre 1954 senesi 

sonlarında İsparta ve Burdur ibölgeleründe teşekkül eden Gül ve Gül Yağı Tarım Satış Kooperatif
lerinin, merkezi İsparta'da olınalk üzere müştereken 'kurduiklârı Gülbirliğe 1955 yılı 'mahsulü Gül 
Yağı için, aşağıdaki krediler açılmıştır. 

A) Birliğe bağlı satış 'kooperatiflerinin mukayyet ortakları 
ile yeniden alınacak ortakların taak'hüdettikleri gül yağlarının 
tesellüm edilebilmesi için, 

B) Birlik ile bu birliğe bağlı 'kooperatiflerin idare ve işletme 
masraflariyle, mahsullerin re'hin muamelesinin tekemmülüne ka
dar, ödenecek ilk avansların 'karşılanaibilmesi için, 

.C) Birliğin levazım ve ihtiyaç maddeleri için, 
D) Gül yağı istihsali matksadiyle yapılması tasarlanan te

sisler için, 
Ayrıca : __ ' 
E) Ticaret Kanunu hükümle nine göre eski yıllarda kurul

muş olan İsparta, Burdur ve 'Keçiborlu istihsal ve satış 'koopera
tifleri, tasfiye cihetine gittikleri ve buna 'karar verdikleri takdir
de bu 'kooperatiflerden bâzı ihtirazi kayıtlarla devralacakları 
gül yağları için, . 690 000 liralık rehinli 

110 000 

200 000 
50 000 

liralık rehinli 

liralık acık 
liralık rehinli 

362 500 liralık tesis Kr. 

olmak üzere cem'an... 

kredi açılmıştır. * 
Birlik, halen bankamıza : 
Yukarda : 
A) fıkrasındaki 110 000 liralık rehinli'krediden, 
B) Fıkrasındaki 200 000 liralık açık krediden, 
G) Fıkrasındaki le.vazım kredisinden, 

1 412 500 liralık 

165 685,49- lira 
119 707,14 » 

9 616,63 » 

295 009.26 » olmak üzere cem'an 
borçlu bulunmaktadır. 

Bu borçlarına mukabil teminat olarak 105 kilo 075 Gr. gül yağı bankamıza rehinli olup Birlikçe 
tesbit edilmiş olan 2 100 lira ibarem fiyatına göre değeri 220 657,50 lira, % 25 marjlı değeri de 
165 493,12 Ihmdır. Bugünkü piyasa rayiç, fiyatı 1 650 liradan değeri ise (173 373,75) lira tut
maktadır. 

Buna göre Birliğin bankamıza olan borçlarından (121 635,51) liralık ikisini karşılıksızdır. 
2. 1956 - 1957 iş yılında Gülbirliğe ortaklarından tesellüm edeceği gül yağları için 250 000 lira

lık bir rehinli kredi açılmış olup Birlikçe henüz kullanılmaya'başlanmamıştır. 

— 101 



î : 5 19.11. 
/. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, Kara- . 

deniz bölgesi tüccarlarının Findik Tarım 8utt§ 
Kooperatifleri Birliği nezdindeki alacaklarının 
ne zaman tesviye edileceğine ve bu ödeme için ne 
gibi tedbirler alındığına dair sualine İktisat ve 
Ticaret Vekili .Z ey yat Mandelinci'nin tahrirî ce
vabı (7/229) • 

16 . X . 1956 
Özü: Ticaret Vekilinden 
vazıh soru. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Gecen sene 1955 fındık mahsulü üzerinde | 

normal fiyatlarla ticari muameleler yapıldığı 
sırada, hükümetin bu emtianın kredili ithal borç
larının taksitlerine karşılık olarak ihracına mü
saade etmesi üzerine, is mevsimi ortalarında, 
fındık fiyatlarında Ani ve müiebariz yükselişler . 
olduğu malûmdur. Bilâbara bu istisnaî müsaa
deden sarfınazar edilince 1955 mahsulü fmdık 
mubayaa eden Karadeniz bölgesi tüccarlarının j 
elinde yüksek maliyetli binlerce ton fındık kal- j 
mış ve bu stokların satılamamak tehlikesi tahak- j 
kıık etmişti. İki hükümet kararı arasındaki fark
tan tahassul eden bu büyük zararlara malî im
kânları zaten mahdut olan tüccarlarımız muka
vemet edemez hale düşmüşlerdi. İşte, bu zarar
ları bir dereceye kadar tahfif gayesiyle, mezkûr 
stokların Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liği marifetiyle mubayaası yoluna gidilmiş ve 
tüccarlar ellerindeki' malları., yine büyük zarar- ı 
lava katlanarak, 1056 yılı Şubat, Mart, ıNTisan 
ve Mayıs aylarında adı gecen birliğe teslim et
mişlerdi. 

Malların birliğe satılışı tarihînden bu güne | 
kadar gecen altı ayı mütecaviz zaman içerisinde I 
kooperatif alacaklı ve zarardide tüccarların ala
caklarını ödememiş bulunmaktadır. Bankalara 
ve daha küçük tüccarlara'milyonlarca lira borç
lu durumda olan bu tüccarların düştükleri va- j 
ziyet ve ödedikleri faizlerden mütevellit acıklı I 
durumları takdir buynrulur. Devlet kefaleti al
tındaki yarı resmî bir müesseseye satılan malla
rın bedelini tahsil edememekten mütevellit acı
lan tahinin etmek kolaydır. | 

^956 C : 1 
Şimdi 1956 iş mevsiminin hemen hemen yarı-

. sına gelinmiştir. Parasız ve kredisiz kalan mez
kûr tüccarlar bu iş mevsiminde dahi çalışmak im
kânından mahrum kalmışlardır. Onların mesai
sinin şahısları için olduğu kadar memleket iktisa
diyatına da faydalı olacağı ve hususiyle çok yük
sek olan bu seneki istihsalin kıymetlendiriline-
sinde bu faydanın katmerleşeceği tahmin olunur. 
Bu itibarla zaten büyük zararlar altında bulunan 
bu tüccarların aylarca evvel muaeceliyet kesbet-
miş olan alacaklarını ödemek en mâkul bir yol 
olarak görülmektedir. 

işbu açık vaziyet karşısında Karadeniz Böl
gesi tüccarlarının Fındık Tarım Satış Koopera
tifleri Birliği nezdindeki alacalılarının ne zaman 
tesviye'edileceğinin ve bu ödeme için ne gibi 
tedbirlerin alındığının İktisat ve Ticaret Vekili 
tarafından yazılı olarak bildirilmesine müsaade
lerinizi rica ederim. 

Derin saygılarımla. 
Trabzon 

Sabri Dilek 

T. C. 
iktisat ve Ticaret Vekâleti 17 . XI . 1956 

Tetkik Heyeti Reisliği 
Özel : 833 

"a ,V1 : Genel : 11 

Türkiye» Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
18 . X . 1956 tarihli ve 7-229/3312-15109 sa

yılı yazıya C : 
Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, Karadeniz 

bölgesi tacirlerinin Fındık Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğindeki alacaklarının ne zaman tes
viye edileceğine ve bu ödeme için ne gibi tedbir
ler alındığına dair olan yazılrsual takriri ince
lendi. 

Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından 
satmalmmış olan 1955 yılı mahsulü fındıkların 
bedellerinin ödenmesinin 9 . X . 1956 tarihinde 
8005 sayılı yazı ile mezkûr birliğe tebliğ olundu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Iktinsat ve Ticaret Vekili 
Z. MnndaliiH'i 

7\ B, M, tV. Matbaası 


