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5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası (1/374) ile
Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu'nun,
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun muaddel 39 ncu maddesinin (B)
fıkrasının tadiline dair kanun teklifi
(2/46); Sivas Mebusu Etem Erdinç ve 6
arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa bir madde eklenmesi
hakkındaki kanun teklifi (2/61); Kocaeli
Mebusu Cemal Tüzün'ün, emekli sandık
lan kanunları ile İhtiyarlık Sigortası Ka
nununa tâbi işlerde geçen hizmetlerin bir
leştirilmesi hakkındaki kanun teklifi
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Kanunun meriyetten kaldırılması hakkın
da (2/151); Yozgad Mebusu İhsan Aktürel ve Ankara Mebusu Hazım Türegün'ün, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
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Kanununun 80 nci maddesiyle 87 nci mad
desinin (K) bendinin tadili hakkındaki
kanun teklifi (2/1.70), Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'iıı, Türkiye üumilıuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 6422 sayılı
Kanunla değiştirilen 39 neu maddesinin
(B) fıkrasının tadiline dair kanun teklifi
ni müzakere etmek üzere Muvakkat En
cümen teşkili talebi (2/190)
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10. — Bolu Mebusu İhsan Gülez ve üç
arkadaşının, Devlet Orman İşletmelerince
satılan orman mahsullerinden vilâyet hu
susi idarelerine hisse tefriki hakkındaki
kanun teklifini görüşmek üzere Muvakkat
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Sami Orberk'in, Memnu Mıntakalar kanu
nu lâyihasını teşkil olunacak Muvakkat
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1. — Sinob Mebusu

Haşini

Tan'nın,

Gerze kasabasının yeniden imar ve ihya
sına ne zaman başlanacağına ve Gerze fe
lâketzedeleri içiıı^ Millî Yardım Komitesi
ne yapılan bağışların miktarına dair şifahi
sualine Nafıa Vekili Ete m Menderes'in
şifahi cevabı (6/263)
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2. — Manisa Mebusu Muammer Alakaııt'm, üzüm fiyatlarındaki düşüklüğün
sebeplerine ve bu hususta ne gibi tedbir
ler alındığına dair İktisat ve Ticaret Ve
kilinden şifahi suali (6/264)
112
:>. --• Kars Mebusu Ali Yeuiaras'in,
Ankara'da imar maksadiylc yıktırılmakta
olan iş yerlerine dair Dahiliye Vekilinden
şifahi suali (6/265)
1 12
• 4. ---• Burdur Mebusu fethi Gelikba.şhn,
Burdur Belediye Keinvekilinin B u r d u r u n
su, elektrik ve yol durumu hakkımla isaa
ettiği haberlerin doğru olup olmadığına
dair Başvekilden şifahi suali (6/266)
112
5. — Kars 'Mebusu Mehmet 1 lazer'in,
Kars ve kazalarındaki tetkik gezileri esna
sında. karşılaştıkları engellerin önlenmesi
hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Dahiliye Vekilinden olan sualine
Adliye Vekili ve Dahiliye Vekfıleti Vekili
Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi cevabı
(6/268)
112:117
6.
Malatya Mebusu Nuri Oeakcıoğlu'nun, Millî Korunma Kanununun tadi
line ait tatbikata dair Adliye ve İktisat
ve Ticaret Vekillerindin' şifahi
suali
(6/270)
H7
7. — Çanakkale Mebusu Safaeddin
Karanakçı'nm, Toplantılar ve gösteri yü
rüyüşleri hakkındaki Kanunun tatbikatiyle alâkalı olarak vilâyetlere bir tali
mat verilip verilmediğine dair Dahiliye
Vekilinden şifahi suali (6/271)
117:119
8. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nuıı, motorlu vasıta lâstiği tevzii işinin
halli hususunda ne gibi çareler düşünüldü
ğüne dair İktisat ve Ticaret Vekilinden
şifahi suali (6/272)
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9. — Ankara Mebusu Muhlis Bte'nin,
memleket ölçüsünde bir mesken siyaseti
takibetmek hususıuıda ne düşünüldüğüne
dair Başvekilden şifahi suali (6/273)

- 104 —

119

Sayfa
10. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nııı,
ağaçların budanması suretiyle hayvanlar
için kesilen yaprakların kilosunun bir
kuruş üzerinden köylüden tahsil edilmesi
hususunda bir emir verilip verilmediğine
dair sualine Devlet Vekili ve Ziraat Vekâ
leti Vekili Celâl Yardımcı 'nm şifahi ceva
bı (6/274)
119:121
11. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter
men'in, Hükümet programında yer ajan
hususlardan hangilerinin tahakkuk ettiril
diğine ve «Toplantılar ve gösteri yürü-

Sayfa
yüşleri» hakkındaki Kanun muvacehesinde
partilerin mâruz kaldıkları durum üzerin
de ne düşünüldüğüne dair Başvekilden şi
fahi suali (6/275)
121
B — Tahrirî sual ve cevabı r_

122

1. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin,
yabancı memleketlere tahsil ve ihtisas
maksadiyle gitmek -istiyen vatandaşlara
döviz tahsisinin hangi ölçülere göre yapıl
dığına dair sualine Maarif Vekili Ahmed
Özel 'in tahrirî cevabı (7/236)
122

»

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI
Sayın mebuslardan bâzılarına izin verilmesi
hakkındaki Riyaset tezkeresi okundu, ve izinler
ayrı ayrı reye konup kabul edildi.
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin
alan İstanbul Mebusu Nuri Yamut'un tahsisatı
hakkındaki Riyaset tezkeresi okundu ve tahsisa
tın verilmesi kabul edildi.
Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci 'nin, 193"
yılında Mardin - Diyarbakır arasında öldürülen
vatandaşlar dolayısiyle teşkil olunan beş kişilik
encümenin mesaisi hakkında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Reisinden olan sualine Reis vekil i Fik
ri Apaydın cevap verdi.
Sinob Mebusu Haşim Tarrnın, Gerze kasaba
sının yeniden imar ve ihyasına ne zaman başuinaeağma ve Gerze felâketzedeleri için Millî Yaıdım Komitesine yapılan bağışların miktarına
dair Nafıa Vekilinden,
" Manisa Mebusu Muammer Alakant'm, üzüm
fiyatlarındaki düşüklüğün sebeplerine ve bu hu
susta ne gibi tedbirler alındığına dair İktisat ve
Ticaret Vekilinden,
Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, Ankara'da
imar maksadiyle yıktırılmakta olan iş yerlerine
dair, Dahiliye Vekilinden,
Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, Burdur
Belediye Reisvekilinin Burdur'un su, elektrik ve
yol durumu hakkmda işaa ettiği haberlerin doğ
ru olup olmadığına dair Başvekilden olan şifahi
sualleri sual sahipleri hazır bulunmadıklarından
gelecek inikada bırakıldı.

Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun, Zon
guldak'ta vukubulduğu söylenen çimento suiisti
maline dair Adliye ve Dahiliye Vekillerinden"
olan şifahi sualine Adliye Vekili ve Dahiliye Ve
kâleti Vekili Hüseyin Ayni Göktürk cevap verdi.
Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Kars ve
kazalarındaki tetkik gezileri esnasında karşı
laştıkları engellerin önlenmesi hususunda ne
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Dahiliye Ve
kilinden olan şifahi suali, sual sahibi hazır bu
lunmadığından gelecek İnikada bırakıldı.
Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 6732 ve
6733 sayılı kanunlar hakkında Cumhuriyet müd
deiumumiliklerine bir tamim yapılıp yapılmadığma dair Başvekilden olan şifahi sualine
Başvekil adına Adliye Vekili Hüseyin Avni
Göktürk cevap verdi.
Malatya Mebusu Nuri Ocakçıoğlu'nun, Millî
Korunma Kanununun tadiline ait tatbikata
dair Adliye ve îktisat ve Ticaret vekillerinden
olan şifahi suali İktisat ve Ticaret Vekili hazır
bulunmadığından ve sual sahibi her iki veki
lin aynı zamanda cevap vermesini istediğinden
gelecek İnikada bırakıldı.
Çanakkale Mebusu Safaeddin Karanakçı'nm, Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkın
daki Kanunun tatbikatiyle * alâkalı olarak vilâ
yetlere bir talimat verilip verilmediğine dair
Dahiliye Vekilinden şifahi suali, sahibi hazır
bulunmadığından;
Malatya Mebusu Nuri Ocakçıoğlu'nun, mo-
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torlu vasıta lâstiği tevzii işinin halli hususun
da ne gibi çareler düşünüldüğüne dair iktisat
ve Ticaret Vekilinden şifahi suali, vekil hazır
bulunmadığından;
Ankara Mebusu Muhlis Ete'ııin, memleket
ölçüsünde bir mesken siyaseti takibetmek hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başvekilden şi
fahi suali, Başvekil hazır bulunmadığından;
Tunceli Mebusu Aslan Bora'nm, ağaçların
budanması suretiyle hayvanlar için kesilen yap
rakların kilosunun bir kuruş üzerinden köylü
den tahsil edilmesi hususunda bir emir verilip

verilmediğine dair Ziraat Vekilinden şifahi
suali, sual sahibi hazır bulunmadığından gelecek
İnikada bırakıldı.
v
21. X I . 1956 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi.
Reisvekili
Tokad Mebusu
İhsan Baç

Kâtip
Kayseri Mebusu
Ömer Mart

Kâtip
Antalya Mebusu
Attilâ Konuk

Sualler
Şifahi sual
1. — Diyarbakır Mebusu Musfatfa Ekinci'nİHj Siird Belediye seçimlerinin ne için feshedil
diğine ve Belediye Reisinin işten el çe'îjtirilmesinde hangi kanunsuz hareketinin âmil olduğu
na dair şifahi sual takriri Dahiliye Vekâletine
gönderilmiştir (6/278)
Tahrirî sualler
1. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, ihracı ta
savvur olunan şekerin miktarı ile satış ve maliyet
fiyatlarına dair tahrirî sual takriri İşletmeler Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/241)
2. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, ithalâttan
mütevellit borçların tasfiyesi için hangi memleket
lerle, hangi tarihlerde anlaşma yapıldığına, an
laşmaya bağlanmamış memleketlerin hangileri
olduğuna ve her birisine ait borç miktarına dair

tahrirî sual takriri İktisat ve Ticaret Vekâletine
gönderilmiştir. (7/242)
3. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Tannı Sa
tış Kooperatifleri Birliği tarafından yapılan pa
muk ihracatına dair tahrirî sual takriri İktisat ve
Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. (7/243)
4. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, İzmir Fu
arında teşhir edilip satılan mallardan dolayı, ya
bancı memleketlere transfer borçlarının 1953 1955 yıllarında ne miktarda olduğuna dair tah
rirî sual takriri İktisat ve Ticaret Vekâletine
gönderilmiştir. (7/244)
5. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, 1950 se
nesinden beri yıl sonları itibariyle içerde ve dışarda merhun altınların miktarına dair tahrirî
sual takriri Maliye Vekâletine gönderilmiştir.
(7/245) -

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
Teklif
1. — İdare Amirleri Balıkesir Mebusu Ahmet
Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, 1956 malî yılı
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelin Büyük Millet Meclisine ait kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
(2/385) (Bütçe Encümenine)
Tezkere
2. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun 72 ve 74 ncü maddeleri muvacehesinde, tra
fik suçlarından dolayı mahkemelerce verilen
mahkûmiyet hükümlerinin 4664 sayılı Adlî Sicil
Kanununun 2 nci maddesinin «Ax> bendine tev-

fikan adlî sicile geçirilip geçiriiemiyeceğinin- tef-,
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/439) (Ad
liye Encümenine).
Mazbatalar
3 . — 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı A/l işaretli cetvelde 6813 sayılı
Kanuna istinaden yapılmış olan münakalenin
kabulü hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/563) (Ruznameye)
4, — İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/535)
(Ruznameye)

BÎRÎNCÎ

CELSE

Açılma saati : 15,06
REİS — Reisvekili İhsan Baç
KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Ömer Mart (Kayseri)

3. — YOKLAMA
EEÎS — Yoklama yapacağız, efendim.
(Hatay mebuslarına kadar yoklama yapıldı)

REÎS — Ekseriyetimiz var; celseyi açıyomm, efendim.

4. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UlfrUMİYEYE MÂRUZÂTI
1. — Başvekil Adnan Menderesti Bağdad'a
seyahatleri dolay isiyle, avdetlerine kadar, Başve
killiğe İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun, Ma
liye Vekilliğine de Devlet Vekili Emin Kalafatın
Vekillik edeceklerine dair Riyaseti Cumhur tez
keresi (3/440)
EEÎS — Riyaseti Cumhur
okutuyorum.

tezkeresi var;

(4/486)
17 . XI . 1956
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
Başvekil Adnan Menderes'in Bağdad'a seya
hatleri dolayısiyle, avdetlerine kadar, Başvekilli
ğe İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun, Maliye
Vekilliğine de Devlet Vekili Emin Kalafat'ın Ve
killik etmelerinin, Başvekilin teklifi üzerine mu
vafık gömülmüş olduğunu saygı ile arz ederim.
Reisicumhur
C. Bayar
REÎS — Ittıla hâsıl .olmuştur.

lunduğundan artık bu teklifi takibetmeme lüzum
kalmamıştır. Binaenaleyh zikri geçen teklifimi
geri aldım. Gerekli muameleısin ifasını hürmetle
rica ederim.
Tokad
Ahmet Gürkan
REÎS — Geriverilmiştir, efendim.
3. — Ankara Mebusu Mümtaz Tarkan'ın, Di
vanı Muhasebat Kanununun 3 ncü ve 4 ncü mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi
nin geriverümesine dair takriri (2/97, 4/246)
REÎS — Takriri Okuyoruz :
Yüksek Reisliğe
Divanı Muhasebat Kanununun 3 ncü ve 4 ncü
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
teklifimin geri verilmesini rica ederim.
Saygılarımla.
Ankara
Mümtaz Tarhan
REÎS — Geriverilmiştir, efendim.

2. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, Türk
Ceza . Kanununun 140 ve 312 nci maddelerinin
tadiline dair olan kanun teklifinin geriverilmesi
hakkında takriri (2/71, 4/245)
REÎS — Takriri okutuyorum.

4. — Tunceli Mebusu Arslctn Bora'nın Nu
saybin ovasının sul-anması için yapılacak tesisata
dair Nafıa Vekilinden şifahi suM takririnin geri
verilmesi hakkında takriri (6/255, 4/247)
REÎS — Takriri okuyoruz:

19 . XI . 1956
Reisliğe
Türk Oeza Kanununun 140 ve 312 nci mad
delerine dair olan teklifte takibetmiş olduğum
gaye sonradan çıkarılmış olan toplantı ve basın
la ilgili kanunlarla tamamen temin edilmiş bu

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine
13,VII. 1956 tarihli (Nusaybin Ovasının su
lanması hakkındaki) sözlü soru önergemin ge
ri verilmesini saygılarımla arz ederim.
Tunceli
Arslan Bora
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21. i: .1956

REİS — Geriverilmiştir, efendim.
5. — Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı
Kanununun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine
dair kanun lâyihası (î/374) ile Corum Mebusu
Kemal Biberoğlu'mın,
Türkiye
Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun
muaddel 39 ncu
maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair kanun
teklifi (2/46); Sivas Mebusu Etem Erdinç ve al
tı arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa bir madde eklenmesi hakkındaki
kanun teklifi (2/61); Kocaeli Mebusu Cemal
Tüzün'ün, emekli sandıkları kanunları ile ihti
yarlık Sigortası Kanununa tâbi işlerde geçen
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifi (2/117);
Yozgad Mebusu Talât Alpay'ın,
Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanunu
nun 55 ve 56 nci ûaddelerine birer fıkra eMenmesine dair kanun teklifi (2/142); Kars mebus
ları Sırrı Ataldy ve İbrahim Us'un, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair 6422 sayılı Kanu
nun meriyetten kaldırılması hakkında (2/151);
Yozgad Mebusu İhsan Aktürel ve Ankara Mebu
su Hazmı Türegün'ün,
Türkiye
Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 80 ci maddesiyle 87
nci maddesinin (K) bendinin tadili hakkındaki
kanun teklifi (2/170); Elâzığ Mebusu Selâhattin
Toker'in, Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı
Kanununu 6422 sayılı Kanunla değiştirilen 39
ncu maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair ka. nun teklifini müzakere etmek üzere Muvakkat
Encümen teşkili talebi (2/190).
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fıkra eklenmesine dair; Kars Sırrı Atalay ve İb
rahim Us'un, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair 6422 sayılı Kanunun meriyetten kal
dırılmasına dair; Yozgad İhsan Aktürel ve An
kara Hazım Türegün'ün, Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 80 nci maddesiyle
87 nci maddesinin (K) bendinin tadili hakkında;
Elâzığ Selâhattin Toker'in, Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununun 6422 sayılı Ka
nunla değiştirilen 39 ncu maddesinin (B) fıkra
sının tadili hakkında olan tekliflerin tetkiki için
(Adliye, Bütçe, Dahiliye, Maarif ve Maliye)
encümenlerinden seçilen beşer azadan kurulan
Muvakkat Encümenin aynı encümenlerden aynı şekilde seçilerek yeniden kurulmasını reyle
rinize arz edeceğim.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
•— Söz istiyorum.
REİS — Usul hakkında mı ?
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
Bu mevzu üzerinde.
REİS — Buyurun.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
— Muhterem arkadaşlar, malûmuâliniz Meclisi
mizin ihtisas komisyonları vardır. En iyi tetkik
edilen kanunlar, pürüzsüz kanunlar ihtisas ko
misyonlarında tetkik edilerek geçen kanunlar
dır. Eskiden beri, daha muhalefeti zamanında,
Demokrat Parti bu şekilde geçici komisyonla
rın çoğalmasına ve kanunların geçici komisyon
lara verilmesine muhalif idi ve bu haklı bir mu
halefet idi.
f

REÎS — Geçen içtima, senesinde Yüksek ka
Şimdi devre senelerinin ilerlediği bir zaman
rarlarınızla teşekkül edip işlerini netieelendiremida,
müstacel kanunlar geldikçe muvakkat ko
yen Muvakkat encümenlerin yeniden teşekkü
misyonlar
kurulsun ve kanunlar bir an evvel
lü hususunu reylerinize arz edeceğim.
çıksın diye muvakkat komisyonlar kurulması
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
zarureti hâsıl olmuştur. Ama şimdi içtima sene
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair
sinin henüz başında bulunuyoruz. Yani aradan
olan lâyiha ile Çorum M. Kemal Biberoğlu'mın,
henüz
bir ay geçti, önümüzde daha 7 - 8 aylık
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
bir
mesai
devresi varken adı geçen kanunları
nun muaddel 39 ncu maddesinin (B) fıkrasının
bu
komisyonlara
göndermek, kanunların selâ
tadiline dair; Sivas Etem Erdinç ve Ö arkadaşı
meti tetkiki bakımından olsun, vazıh bir şekilnın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı-Kanu
nuna bir madde eklenmesi hakkında; Kocaeli Ce- • de çıkması bakımından olsun mahsurludur. Bu
sebeple bendeniz bu komisyonların kurulması
»mal Tüzün'ün, emekli sandıkları kanunları ile
nı
rica edeceğim.
İhtiyarlık Sigortası Kanununa tâbi işlerde geçen
hizmetlerin birleştirilmesi hakkında; Yozgad Ta
Kanunlar ilgili komisyonlardan geçsin, mü
lât Alpay'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
zakere edilsin, neticede daha iyi randıman alıdığı Kanununun 55 ve 66 nci maddelerine birer j nır. Bu şekilde çıkmış olan birçok kanunlar vu-
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zuhtan âridir ve tatbikatçılar tarafından iyi tat
bik edilememektedir. Kanunların bu muvakkat
encümenlere tevdi edilmemesini rica edeceğim.
REİS — Arz ettiğim encümenler geçen sene
kurulmuş encümenlerdir ve bu sene bunların
yenilenmesi gerektir. Takdir Yüksek Heyetini
zindir.
Biraz önce listesini okuduğum Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair bir kanun lâyiha
sı ile yedi kanun teklifinin görüşülmesi için Ad
liye, Bütçe, Dahiliye, Maarif ve Maliye encümen
lerinden seçilen beşer azadan mürekkep Muvak
kat Encümenin yeniden teşkili hususunu reyini
ze arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler..
Reddedilmiştir.

gönderildiğine, dair Başvekâlet tezkeresi (3/145)
ile MİM Korunma 1952 yılı bilançosunun gön
derildiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/146)

6. — Samsun Mebusu Ekrem Anıt'in, gayri
menkul kiralan hakkındaki 6570 sayılı Kanuna
ek kanun teklifini müzakere etmek üzere Muvak
kat Encümen teşkili talebi (2/368)

R E l S — Seyhan Sedat Barı ve 7 arkadaşı
nın. Turizm Umum Müdürlüğü teşkili hakkın
daki kanun tekliflerini tetkik etmek üzere Büt
çe, Dahiliye, Maarif ve Maliye encümenlerinden
4 er âza alınmak suretiyle yeniden Muvakkat
komisyon teşkili hususunu reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Redde
dilmiştir.

REİS —'• Samsun Ekrem Anıt'm, Gayri
menkul kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanuna
ek kanun teklifinin görüşülmesi için Adliye,
Bütçe, Dahiliye ve Ticaret encümenlerinden 5 er
âza alınması suretiyle yeniden Muvakkat bir en
cümen teşkili istenmektedir. Reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Red
dedilmiştir.
7. — İşçi Sigortaları Kurumu
Kanununun
5565 sayılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin
tadiline dair kanun lâyihası (1/442) ile ödünç pa
ra verme işleri hakkındaki 2279 sayılı
Kanunda
tadilât yapılmasına ve 5841 sayılı Kanunun kaldı
rılmasına dair kanun lâyihasını görüşmek üzere
Muvakkat Encümen teşkili talebi (1/498)
R E Î S — işçi Sigortaları Kurumu Kanunu
nun 5565 sayılı Kanunla muaddel 20 nci mad
desinin tadili hakkında ve ödünç para verme iş
leri hakkmlaki 2279 sayılı Kanunda tadilât ya
pılmasına ve 5841 sayılı Kanunun kaldırılması
na dair kanun lâyihalarının tetkiki için Adliye,
Bütçe, Maliye ve Ticaret encümenlerinden tef
rik olunacak 4 er âza ayrılması suretiyle yeni
den bir Muvakkat Encümen teşkili hususunu
reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Reddedilmiştir.
8. — Millî Korunma 1951 yü% bilançosunun

R E İ S — Millî Korunma 1951 yılı bilançosu
nun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi ve
Millî Korunma 1952 yılı bilançosunun gönderil
diğine dair Başvekâlet tezkeresinin görüşülmesi
için Bütçe, Divanı Muhasebat, Maliye, Ticaret ve
Ziraat encümenlerinden üçer âza tefrik suretiyle
yeniden Muvakkat Komisyon teşkili hususunu
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Reddedilmiştir.
9. — Seyhan Mebusu Sedat Barı ve yedi ar
kadaşının, Turizm Umum Müdürlüğü teşkili hak
kındaki kanun teklifi (2/211)

10. — Bolü Mebusu İhsan Gülez ve üç arka
daşının, Devlet Orman İşletmelerince satılan or
man mahsullerinden
vilâyet hususi idarelerine
hisse tefriki hakkındaki kanun teklifi (2/258)
REİS —- Bolu İhsan Gülez ve 3 arkadaşı
nın Devlet orman işletmelerince satılan orman
mahsullerinden vilâyet hususi idarelerine hisse
tefriki hakkındaki kanun teklifini görüşmek üze
re Bütçe, Dahiliye, Maliye ve Ziraat encümen
lerinden beşer âza alınmak suretiyle yeniden
Muvakkat Komisyon teşkili hususunun reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Reddedilmiştir.
11. — Millî Müdafaa Encümeni Reisi Sami
Orberk'in, memnu mıntakalar kanunu lâyihasını
görüşmek üzere Muvakkat
Encümen teşkiline
dair tezkeresi (1/437, 3/441)
R E İ S — Yeniden muvakkat bir encümen da
ha teşkili hakkında bir takrir vardır, onu da oku
tuyorum :
Yüksek^ Reisliğe
Encümenimize havale buyurulan, «Memnu
mıntakalar kanunu lâyihası» nın, işin müstaceli-
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yetine binaen, Millî Müdafaa, Dahiliye, Hariciye,
Münakalât, Adliye ve Bütçe encümenlerinden
üçer üye seçilmek suretiyle teşkil olunacak bir
Muvakkat Encümence tetkikini arz ve teklif ede
rim*
21. X I . 1956
.

Millî Müdafaa Encümeni Reisi
Sami Orberk
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REİS — Millî Müdafaa Encümeni Reisi,
memnu mıntakalar kanunu lâyihasını görüşmek
üzere Millî Müdafaa, Dahiliye, Hariciye, Müna
kalât, Adliye ve Bütçe encümenlerinden üçer kişi
alınmak suretiyle bir Muvakkat Encümen teş
kilini istemektedir. Bu hususu reylerinize arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Redde
dilmiştir.
Gündemin sualler kısmına geçiyoruz :

5. — SUALLER VE CEVAPLAR
A — ŞÎFAHİ SUALLER YE
1. — Sinob Mebusu Ha§im Tarı'nm, Gerze
kasabasının yeniden imar ve ihyasına ne zaman
başlanacağına ve Gerze felâketzedeleri için Mülî
Yardım Komitesine yapılan bağışların miktarına
dair sualine Nafıa Veküi Etem Menderes'in şifa
hi cevabı (6/263)
REİS — Şifahi suali okutuyorum :

?

Ankara : 1 . IX . 1956
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
«1956 Şubat ayının 13/14 gecesi çıkan bir
yangınla dörtte üçünden fazlası yanan Gerze
kasabasının bu âfet karşısında duçar olduğu fe
lâketi kısmen izale etmek ve gerek kasabayı yeni
den ihya ve gerek evsiz kalan vatandaşlara sür
atle ev yaptırmak ve umumiyetle fakir olan bu
vatandaşlara âzami yardım etmek lüzumu aşi
kârdır.»
Esbabı mucibesiyle Büyük Meclisçe kabul edi
len ve yürürlüğe giren 6683 numaralı Kanun,
bugüne kadar binlerce vatandaşın yaşlı gözleri
ni itaMı bir teselli ve bekleyişle Ankara'ya çevir
miş bulunmaktaydı. En basit lâzime ve en tabiî
iûtiyagJLannı temin ve tatminden mahrum olan
yaklaşan kışı, açıkta veya çadır altında geçirmek
korkusiyle karşı karşıya bulunan bu vatandaşla
rımız ıstıraplarını, bir dereceye kadar olsun Bü
yük Meclisimizin ve îıâmiyetli vatandaşlarımızın
gayret ve yardımlariyle kısa zamanda hafiflet
mek ümidinde idiler.
Bu mevzuda, gerek kanunun tatbikatiyle ve
gerekse Millî Yardım Komitesine yapılan teberruların kullanılış tarzı ile alâkalı, aşağıdaki hu
susların Nafıa Vekili tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delâletinizi saygılarımla rica
ederim.

CEVAPLARI

1. 6683 sayılı Kanunla esas ve teferruatları
belirtilen ve tatbik salâhiyeti vekâletinize tevdi
edilmiş bulunan Gerze kasabasının yeniden imar
ve ihyasına bugüne kadar başlanıkaamasının se
bepleri nelerdir?
2. İnşaata ne zaman başlanılabilecek ve önü
müzdeki inşaat mevsiminde kaç ev tamamlana
rak ihtiyaç sahiplerinin istifadelerine verilebile
cek?
3. Bu mevsim yapılacak inşaatın vüsati bun
dan böyle, açıkta bulunan yüzlerce aileyi iskâna
elvermiyeceğine^göre; vekâletiniz, hiç olmazsa bu
vatandaşları, kışın tarhibatmdan koruyacak bir
çare düşünüyor mu?
4. 6683 sayılı Kanunun 17 nci maddesi, ve
kâletinizin 1956 malî yılında yapacağı tasarruf
larla, aynı yıl içerisinde Gerze'de bir hükümet
konağı inşa edileceğini âmir bulunmaktaydı. Bu
hususla ilgili çalışmalarınız bugün için hangi
safhada bulunmaktadır?
5. — Gerze felâketzedeleri için Mijlî Yardım
Komitesine yapılan bağışlar hangi rakama baliğ
olmuştur, bu yardımın kullanılış tarzı hususun
da vekâletinizin bir düşüncesi var mıdır?
Sinob
• Haşim Tan
NAFIA VEKİLİ ETEM MENDERES (Aydm) — Sinob JMebusu Haşim Tan arfeadftşumızm suallerine ceraplanmı arz ediyorum :
I - 13/14 Şubat 1956 günü Gerze'de vukua
gelen büyük yangın dolayısiyle kasabanın imar
ve ihyası için Büyük Millet Meclisince kabul
edilen 6683 sayılı Kanuna istinaden gerekli ha
zırlıklara başlanmış ve kanunun meriyete gir-
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_diği tarihten bugüne kadar aşağıda arz «dilen
• işler yapılmıştır :
a) Kasabanın imar plânı ha>zırlanmıştır.
b) Mevcut kadastro durumu tesbit edilmiş
ve yangın sahasının «istimlâk muamelesi intacedilmiştir.
c) Inıar plânı araziye tatbik olunmuştur.
d) Yeniden yaptırılacak ev tipleri, proje,
keşif ve şartnameleri hazırlanmıştır.
e) Tesbit edilen ev tiplerine göre, 427 çift
katlı, 192 çift katlı dükkanlı ve 300 aded de tek
«katlı olmak üzere cem'an 919 aded ev
12 002 700 liraya ihale edilmiş ve 21.VHI.1966
tarihinde mukaveleye bağlanmıştır. Mukavele
sine göre, bütün bu evler 21.11.1958 tarihinde
ikmal edilerek sahiplerine teslim edilecektir.
f) 5.IX.1956 tarihinde yer teslimi yapılarak
îşe başlanmış ve 16.XI.1956 tarihine 'kadar 180
evin temel (hafriyatı yapılmış, 50 evin temel be
tonu dökülmüş, ayrıca marangoz atelyesî, bri
ket imalâthanesi kurulmuştur. îhzarat olarak
da; 800 ton çimento, 1 650 m3 kum ve çafcıl, 300
m8 sdlklop betona kâfi gelecek miktarda taş,
5 000 aded elektrik -globu, 21 309 metre murab
ba eternit levha, 25 ton çivi, 5 000 metre galva
nizli boru, 50 ton inşaat demiri şantiyeye getirilmilştir. îhzarat için lüzumlu malzemenin üç
traktör ve dokuz deniz motoru ile nakline de
vam edilmektedir. Fabrikasyon imalât için de
nazırlılklara devam olunmaktadır.
g) Yol ve kanalizasyon projeleri ikmal
edilmiştir.
II - inşasına başlanmış olan evlerin muka
vele hükümlerine göre, 100 adedinin 21.11.1957,
400 adedinin 21.VIII.1957 ve baldyesinin de
2İ.II.1958 tarihine kadar ikmal edilmesi icabetmektedir..
III - Evsiz kalan vatandaşlardan 67 aile
muhtaç durumda olup, bunların iskân edilme
leri için içabeden tedbirler alınmıştır. Bu cüm
leden olmak üzere, Gümrük ve İnhisarlar Ve
kâletine ait tütün bakımevi, hükümet konağı
olarak kullanılan ilkokul binası tadil edilerek,
ayrıca muvakkaten baraka inşa edilmek suretiy• le evsiz kalan bu vatandaşların iskânları sağlan
mıştır.
IV - 1956 yılı vekâletimiz bütçesinin 741 nci
bölümüne konulan ta/hs-isatın hemen tamamı, ge
çen senelerden başlanmış olan işlerin ikmaline
tahsis edilmiş bulunduğundan, bu tahsisattan
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şimdilik bir tasarruf temin edilememektedir.
Malî yıl sonuna doğru tasarruf temin edildiği
takdirde, proje ve keşifleri 'hazırlanmış bulunan
Gerze hükümet (konağı 1957 yılma sâri mukave
le akdi suretiyle eksiltmeye konulacaktır:
V - Gerze felâketzedeleri için Millî Yardım
Komitesine bugüne kadar dört milyon isekdz yüz
bin "liralık bağışta bulunulmuştur. Bu paranın
3 000 000 lira kadarı ev eşyası ile ticari emtia
larını yangında kaybedenlerin zararlarının kıs
men telâfisi için Mdllî Yardım Komitesi taradan felâketzedelere dağıtılmıştır. Bakiye kalan
'kısmının da yeniden yaptırılacak evlerin, ban
ka borçlarına mukabil, mütesaviyen dağıtılmak
üzere bankaya ödenmesi düşünülmektedir.
Cevabımı hürmetle arz ederim, efendiim.
EBlS — Haşim Tan.
HAŞlM TAKI (Sinob) — Sualime cevap lûtfunda bulunan Sayın Vekile teşekkür ederim.
Yüksek malûmları olduğu üzere geçen kış
ortasında büyük bir yangın felketi geçiren ve
açıktta kalan Gerzeli vatandaşların bir an evvel
iskân edilmeleri ve birer yuvaya sahip •kılınma
ları esas idi.
Büyük Meclis ve Hükümet bu anlayışla ge
rekli kanunu süratle çfkarmış ve tahsisatını da
derpiş etmişti. Büyük Meclise, Hüîkümete ve Kı
zılay'ın bu (husustaki üstün mesaisine bütün va
tandaşlarım ve hemşehrilerim müteşekkir ve
minnettardırlar.
Ancaka, kasaba imar plânı, dnşa projeleri,
münakaşa ilânları ve ihalesi gibi zaruri iş ve
formalitelerin gecikmesi yüzünden beklenen in
şa faaliyetine zamanında geçilememiş ve bütün
yaz devresinden gereği kadar istifade edileme
miş olması yüzünden Gerzeliler na'klı olarak en
dişeye düşmüşler ve beni 1 Eylülde verdiğim bu
soru ile alâkadar vekilden dza'hat almamı iste
mişlerdi.
Muhterem Vekilin beyanlarından da öğrenil
diği veçhile Gerze'de hızlı faaliyete Ihenüz bîr
ay evvel geçilebilmiştir, denilebilir. Ama mevsim
müsaade etmediği takdirde esaslı bir iş yapıla
bileceğini ve »bir kısım binaların olsun ikmal
edilerek halen çadır altında kalanların bu bina
lara yerleştirilebileceğini ümidetmemekteyim.
Şu halde felâketzede vatandaşların ıstırapları
ve çetin durumları bir kış boyunca devam ede
cek demektir.
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Bu sebeple Muhterem Nafıa •Vekilinden rica
ve istirham ediyorum, fou işte âzami süratin te
mini yolundaki alâkalarını esirgemesinler.
Diğer taraftan memleketin meskene olan İh
tiyacı kadar ehemmiyetli olan resmî
binalar
inşası işi de henüz ele alınmış durumda değil
dir. 1956 yılında inşası mukarrer olan hükümet
konağına da başlanmış değildir.
Bu gibi hazırlıkların da 'bir an evvel ikmal
edilmesi esbabının teminini rica ederim.
R E Î S — Sual cevaplandırılmıştır.
2. — Manisa Mebusu Muammer
Alakant'ın,
üzüm fiyatlarındaki düşüklüğün
sebeplerine ve
bu hususta ne gibi tedbirler alındığına dair İk
tisat ve Ticaret Vekilinden §ifahi suali (6/264)
R E Î S — Sual sahibi burada, iktisat ve Tica
ret Vekili olmadığı için gelecek İnikada bırakı
yorum.
3. -T— Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, Ankara'
da imar maksadiyle yıktırılmakta olan iş yerleri
ne dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali (6/265)
R E Î S — Sual sahibi burada mı, efendim?...
Yoktur.
Sual sahibi iki defadır bulunmadığı için sual
düşmüştür.
4. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Bur
dur Belediye Beisvekilinin Burdur'un su, elek
trik ve yol durumu hakkında işaa ettiği haberle
rin doğru olup olmadığına dair Başvekilden şifa
hi suali (6/266)
R E Î S — Sual sahibi burada mı? efendim?...
Yoktur.
Sual sahibi iki defadır bulunmadığı için sual
düşmüştür.
5. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Kars ve
kazalarındaki tetkik gezileri esnasında karşılaş
tıkları engellerin önlenmesi hususunda ne gibi
tedbirler düşünüldüğüne dair sualine • Dahiliye
Vekâleti Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi
cevabı (6/268)
R E Î S — Sual sahibi Mehmet Hazer burada
dır, Dahiliye Vekili de buradadır.
Sual takririni okutuyorum, efendim.
I
T. B. M. M. Başkanlığına
Malûm olduğu üzere Anayasamız milletvekil
lerini yurt. içinde tetkik ve murakabe ile yetkili
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kılmış ve bu hususta açık hükümler koymuştur.
Buna rağmen seçim bölgemiz olan Kars'ta ve
bâzı kazalarında arkadaşlarımızla birlikte yaptı
ğımız tetkik, murakabe ve temaslara üniformalı
ve sivil zabıta memurları mâni olmuş, bizleri de
vamlı surette takip ve izacetmişlerdir. Böylece
Türk milletinin mümessili olan bizler her hangi
bir ecnebi mümessilinden daha sıkı bir polis gö
zetlemesine tâbi tutulmuş bulunuyoruz. Bu keyfî
takibin âmme vicdanında husule getirdiği tesir,
tevlideylediği maddi ve mânevi zararlar da göz
önüne alınarak aşağıdaki hususların Dahiliye
Vekili tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
na delâletlerini rica ederim.
1. Anayasa, insan haklarına ve hattâ B. M.
Meclisinin vazife ve salâhiyetlerine tecavüzü mutazammm bu takip ve izaç hareketi emrini kim,
hangi makam vermiştir, kanuni mesnedi nedir?
2. Altıdan fazal vatandaşın bir arada topla
nıp oturmalarına, yiyip içmelerine mâni olunma
sı hakkında valilere bir tamim yapılmış mıdır,
yapılmışsa hangi kanuna göre yapılmıştır?
3. Vatandaşa eşit muamele yapılması Ana
yasa iktizasından bulunduğu gibi - bir sualimize
cevaben - 1956 bütçesi müzakereleri sırasında
şimdiki Dahiliye Vekili tarafından şeref sözü ile
teyidolunmuştu. Bu va'din bu kadar açık ihlâli
karşısında Sayın Vekil istifayı düşünmüyorsa, ne
yapmayı düşünüyor?,
4. Mebusların zabıta marifetiyle vazife yap
maktan alıkonulmaları B. M. Meclisini Hükü
metin murakabe ve nezaretine tâbi tutmaya mün
cer olabileceğine göre bu hareketlerin önlenmesi
hususunda ne tedbir alınmıştır?
5. Kanuna muhalif hususlarda âmire itaat
memuru mesuliyetten kurtarmıyacağma göre :
Bu takiplerde devlet vasıtalarını tahsis edildikle
ri hizmet dışında ve memurları bu partizan hare
ketlerde kullanan memurlar hakkında kanuni ta
kibat yapılıp yapılmadığının bildirilmesi?
Kars
Mehmet Hazer
REÎS — Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin
Avni Göktürk.
ADLÎYE VEKÎLÎ VE DAHİLÎYE VEKÂ
LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK
(Niğde) •— Muhterem arkadaşlar, Kars Mbusu
Mehmet Hazer
tarafından
verilen
sözlü
sual
takririnde;
Kars'ta
ve
kazaların-
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da yapmış oldukları geziler esnasında üni Vali Vekili olan Emniyet Müdüırü tarafm-»
formalı
ve sivil
zabıta
memurlarının dan bu mealde yapılan bir tamim vekâletçe
devamlı
surette
takip ve
tarassuduna yanlış bir anlayış ve içtihadın mahsulü ol
mâruz kaldıkları belirtilmekte ve Anayasaya
duğu anlaşılması üzerine derhal tashih et
İnsan Haklarına ve Büyük Millet Meclisinin va
tirilmekle beraber bu tamimi yapan vali vekili
zife ve salâhiyetlerine aykırı bu emrin kimin
merkez emrine alınmıştır.
tarafından verildiğinin, altıdan fazla vatanda
3. — Kanunların tatbikinde vatandaşlar
şın bir arada toplanıp oturmalarına, yiyip iç
arasında parti farkı gözetilmemektedir. Şim
melerine mâni olunması hakkında valiliklere
diye kadar kanunlar her partiye ve her va
bir tamim yapılıp yapılmadığının, devlet vasıta
tandaşa aynı surette tatbik edilmiştir. Muha
ve memurlarını bu takiplerde kullanan memur
lefet parti mensuplarından kanunlara aykı
lar hakkında takibat yapılıp yapılmadığının
rı hareket ettiklerinden ötürü adalete veri
cevaplandırılması istenmektedir.
lenler bulunduğu gibi Demokrat Parti men
Mâruzâtıma başlamadan evvel şunu belirt suplarından da aynı muameleye mâruz kalan
mek isterim ki, muhterem milletvekilleri Kars
lar mevcuttur. İzmir'de bir ocak kongresi ya
ve kazalarında yapmış oldukları geziler esna pıldığı sırada dışarıya hoparlör asmak su
sında zabıta tarafından takibolunmuş değil
retiyle 6761 sayılı Kanuna muhalif hare
lerdir.
kette-bulunan Demokrat Parti mensuplarının
, Milletvekilleri; Kars'ın bir köyünde cenaze adalete verilerek haklarında kanuni takiba
merasiminde bulundukları sırada, yolda teftişe
ta başlanması bunun açık bir delilidir.
çıkan bir jandarma jipi ile ve bir otomobil ka
4. — Her zaman olduğu gibi milletvekilzası geçirmelerini mütaakip kaldırıldıkları İğdır
lerimiz memleket dahilindeki gezilerine ve
Sağlık merkezinde ahbabını ziyarete giden üni Anayasamızın ve kanunlarımızın kendilerine
formalı bir polis memuru ile karşılaşmaları ken
tanıdığı bütün hakları kullanmak suretiyle
dilerine takibolundukları zehabını vermiş olsa
tetkik ve murakabe vazifelerine devam et
gerektir.
mektedirler. Şimdiye kadar milletvekillerinin
Sual takririnde, milletvekillerinin zabıta ta
bu vazifelerini yapmalarına zabıta
tarafın
rafından takibolunduğu yolundaki iddia ve bu
dan hiçbir müdahale vâki olmamıştır. Vaziyet
na muvazi olarak muayyen gazetelerde intişar
bu merkezde 'olunca milletvekillerinin zabıta
eden haberler hakikati ifade etmemektedir. Bu
marifetiyle vazife yapmakdan alıkonulmaları
umumi izahatımdan sonra Mehmet Hazer'in beş ve vatandaşlarla temaslarına mâni olunması
iddialardım vâridolmıyacağı bedihidir. Bunun
maddeden ibaret sorularına madde madde cevap
la beraber tatbikatta vukubulan yanlış an
arz edeyim.
layış ve içtihatlar vekâlete intikal ettikçe tas
1. — Milletvekillerinin takibolunması hak
hih ettirilmektedir.
kında vekâletimden hiçbir makama yazılı veya
şifahi hiçbir emir verilmiş değildir. Bilâkis bâzı
5. — Yukarda da arz ettiğim veçhile bu
hususta memurların yolsuz ve kanunsuz mü
gazetelerde milletvekillerinin zabıta tarafından
dahale ve hareketleri müşahede ve tesbit edil
takibolunduğu yolunda haberler intişar etmesi
üzerine, alâkalı valiliklerden keyfiyet sorulmuş mediği gibi Devlet vasıtaları da tahsis edil
ve alman cevaplarda milletvekillerini ve bunlar dikleri hizmet dışında kullanılmadığından alâ
la birlikte geziye çıkmış olanları takip ve izaç kalılar hakkında her hangi bir muameleye te
vessül olunmamıştır.
için değil ancak Toplantı ve gösteri yürüyüş
Hürmetle arz ederim.
leri Kanununun zabıtaya tahmil ettiği vazife
icaplarını yerine getirmek için tedbir alınmış
REİS — Mehmet Hazer
olduğu bildirilmiştir.
MEHMET HAZER (Kars) — Çok muhte
rem
arkadalarım, sualimi ve Sayın vekilin ceva
2.— Altıdan fazla vatandaşın bir arada top
lanıp oturmalarına, yiyip içmelerine mâni olun bını dinlediniz. Bu son aylarda Türkiye'nin
ması hakkında valiliklere sarahaten veya ima- | muhtelif yerlerinde basın hürriyetini, toplantı
en hiçbir tamim yapılmamıştır. Ancak Kare haklarını esaslı takyitlere tâbi tutan kanunların,
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memleketin muhtelif yerlerinde yer yer birtakım
keyfî tatbikata nasıl vasıta kılındığını hepini?
benden daha iyi bilirsiniz. (Soldan, yok , yok ses
leri),
Muhterem arkadaşlarım, hâdiseler, vakıalar
vatandaşların gözü önünde cereyan etmekte ve
bu hâdiselerin şahitleri bu vatan sathında halen
yaşamaktadır. Ne benim iddiam, no de Sayın Ve
kilin izahları bu hakikatleri bertaraf edemez.
Arkadaşlarım, evvelâ başımızdan geçen hâ
diseyi kısaca arz edeyim.
Bir arkadaşımız seçmenleriyle temas etmek
üzere tayyare ile Kars'a gidiyor. Tayyare ala
nında birtakım insanların toplanmış olduğunu
görüyor ve içinden endişe duyuyor.
«Gene kanuni takibat yapılacak, acaba bizim
arkadaşlar mı » diye üzülüyor. Tayyareden in
dikten sonra bunların D. P. li milletvekillerini
bekliyen hemşehrilerimiz olduğunu görüyor ve
tayyade alanından şehre kadar, şehirde de sokak
sokak, dükkân, kükkân, ev ev takibediliyor. Er
tesi gün bendeniz arkadaşıma mülâki oluyorum.
İğdır, Tuzluca ve Kağızman kazalarında bir tet
kik seyahatine çıkıyoruz. (Soldan, çok bahtiyar
sınız sesleri). Arkadaşlar, kendi vatanımızda,
kendi memleketimizde ecnebi muamelesine-tâbi
tutulmak elbette ağır bir şeydir. (Soldan, gürül
tüler, yok öyle şey sesleri). Polisler etrafımızda
pervane gibi dönüyorlar. (Soldan gürültüler).
Vallahi ve billahi, sizi şerefimle temin ederim.
Vaka böyledir. îki sivil polis memuru da bize ha
ber gönderiyorlar ve «kusura bakmayın, vazife»
diyorlar. (Soldan «sizi korumak için» sesleri)
Hayatımızı korumak için peşimizde gölge gibi
polis mi gezdireceksiniz? Bu memleketin hayatı,
bu memleketin asayişi ve emniyeti başka türlü
temin edilir, bunun kanunlarda yeri de vardır.
Hastanede bu şekilde takibedildikten sonra
Kars'a dönüyoruz. Evimizin köşe başında sivil
polis 'memurlarının nöbet beklediklerini bana
Demokrat Partili bâzı arkadaşlarım ifade etti
ler, kendi akrabalarım da söylediler.
Muhterem arkadaşlar; bugün bu hâdisenin
canlı şahitleri aramızdadır. Hürriyet Partisi
mensubu olan arkadaşlardan İbrahim öktem,
Ekrem Alican ve Eaif Aybar, Kars'a gelmişlerdi.
Onlar da aynı şekilde takibedildüer. Bir akşam
kulüpte yemek yemek için toplanacaktık. Emni
yet makamlarından tebligat yapıldı; altı kişiden
fazla bir araya gelirseniz, mâni oluruz, hâdise
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çıkar, haysiyetleri kırılır, diye. Altı kişiden faz
la bir araya gelmemeye gayret ettik. Hattâ şaka
tarzında konuştuk, ben yedinciyim, diyen başka
masaya geçti. Bu işi yapanların memurlar oldu
ğunu Sayın Vekilin izahlarından anlıyorum. Ve
bu memur merkeze alınmış. Merkeze alınmak ne
dir, arkadaşlar? Eğer böyle bir hâdise varsa, bu
nun kanunlarımızdaki yeri tahkikat yapmak,
adlî mercilere tevdi etmektir ve bunların yapıl
ması lâzımgelir. Merkeze almak bu işin idari bir
safhasıdır. Vekil Bey, asıl muamelenin yani tah
kikatın yapılmadığını ifade ettiler. Arkadaşlar,
o memur bir suç işlemişse merkeze almak kâfi
gelir mi? Kanunen alâkalı kazai mercilere tevdii
ve onların kararına uygun olarak ya mahkûm
veya beraet etmesi icabeder. Usul bu değil midir,
| arkadaşlar?
I
Bundan başka muhterdn arkadaşlar, bir cej nazeye giden bir arkadaşımız, Kars'tan sureti
j mahsusada ciple gönderilen bir müfreze tarafın
dan takibettirilmiştir. Yoksa tesadüfen köyden
| gelen devriyeler tarafından değil. Bir cip dolusu
polis ve jandarma, arkadaşımızı takibetmiştir.
Hattâ bunların cenazenin bulunduğu eve kadar
sokulmalarını köylüler iyi karşılamamış ve genç
ler bundan çok üzülmüşlerdir. Fakat o sırada
bereket versin, her hangi bir hâdise olmadan cip
köyden ayrılmıştır. Cenaze sahibi de Demokrat
Partili bir arkadaşımızdır.
Binaenaleyh arkadaşlar, Vekil Bey işi nasıl
izah ederlerse etsinler, hâdiseler maalesef cari ve
vâki olmuştur. Hattâ" arkadaşlar, öyle yerler ol
du ki, gazetelerde okuduk. Kahvelere gidip seç
menlerle görüşüp, konuşmak bile bir türlü müm
kün olmamıştır. Ya, girince kahvedekiler çıkarıl
mış veya ayağa kalkanlar oturtulmuş, bâzı yer
lerin penceresi kapatılmış. Ne ışık var, ne hava.
Teneffüs etmek bile mümkün olamıyor. (Gülüş
meler)
ZÜHTÜ URAY (Aydın) — O halde nasıl
hava aldınız!
MEHMET HAZER (Devamla) — Gülmeyi
niz, rica ederim. Yüzlerce kişinin ifsadettiği ka
palı bir yerin havası nasıl teneffüs edilir? Ar
kadaşlarımın bilmesi lâzımdır, saatlerce içerde
kalmış olanların nefesleriyle bozulmuş hava el
bette teneffüse salih değildir.
Muhterem arkadaşlarım, şu acı tablo bize şuI mı gösteriyor : Dünyanın bugün içinde bulundu-
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ğu bu vahim vaziyet, bu kötü inkişaflar karşı
sında bizim birbirimizi böyle mi takibetmemiz ve
böyle yiyip bitirmemiz mi icabederdî? Millî vah
detin esasları, vatandaş haklan bunu mu em
reder?
Aziz arkadaşlarım, takiple, korkutma ile' bir
şey elde edilmediğini yakın tarihimiz acı misal
lerle göstermiştir. Bu tehlikeli yolu takibetmekte
ve bunda ısrar eylemekte lüzum ve fayda yok
tur. Hiçbir iktidar zorla, tehditle, korkutma ile
bir muvaffakiyet elde edememiştir. Bilâkis va
tandaşlar arasında üzüntü yaratmak ve endişe
doğurmaktan başka, bu hareketlerden bir netice
elde edilmemiştir.
Muhterem arkadaşlarım, bu hâdiseler siyasi
edebiyatımıza ve bâzı mizah gazetelerine ser
maye olmaktan başka bir işe yaramamıştır. Son
günlerde bir gazetede çıkan fıkrayı nakletmekle
sözlerime son vereceğim. (Bir kasayı soyan iki
hırsız konuşuyor. Birisi polis gelir kaçalım, di
yor. öbürüsü, merak etme, polis şimdi milletve
killerini takibetmekle meşgul, diye cevap veri
yor.)
Arkadaşlarım, polislerin milletvekillerini değil,~canileri, hırsızları kovalaması lâzımdır. Bu,
vasıta ve bu vazife onlara bunun için verilmiş-.
tir. Büyük Millet Meclisinin bir uzvu olan ve
murakabe salâhiyetini haiz bir heyetin bir aza
sının mâruz kaldığı bu takip Büyük Meclisin
yüce varlığına karşı bir tecavüzdür. Millî irade
nin tecelligâhı Büyük Millet Meclisidir ve Bü
yük Millet Meclisi mebuslardan mürekkeptir.
Bunlar Anayasa hükümleridir. Bu şekilde bir ta
kip Büyük Millet Meclisinin vazifelerine müda
haledir. Ben memuru kontrol edeceğim, memur
bana imkân vermiyor. Ne edeyim? Konuşma
yok, toplanma yok, dertleşme yok, hattâ ziya
rete gelmek yok. Nasıl murakabe edebilirim?
Aziz arkadaşlarım, şunu samimî olarak ifade
edeyim ki, hastanede yattığımız iki gece, bir gün
zarfında oranın tabibi bile âdeta bizim bir an
evvel çıkıp gitmemizi arzu ediyordu. Bunu ha
reketlerinden anlıyordum, iş o hale gelmiştir.
Aziz arkadaşlarım, memleketin her yerinde
olduğu gibi vatandaşlar üzerinde bu halin infial
ve inkisar doğurduğunu ifade etmek isterim.
önümüze çıkan bu engeller milletin bize verdi
ği vazifeyi yapmaya mâni olamayacaktır. Fakat
gönül isterki, vazifelerimizi hükümet kolaylaş-
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tirsin. Esasen zabıtanın vazifesi ve hikmeti vü
cudu vatandaşların kanun dâhilinde serbes hare
ket etmesini sağlamaktır. Kanunların vatandaş
lara verdiği haklardan istifadeyi kolaylaştır
maktır. Yoksa zabıta çok eski devirlerin hafi
yeleri gibi şunun bunun peşine takılıp, şunun
bunun takibine memur edilmesi değildir.
RElS — Bir dakikanız kaldı efendim.
MEHMET HAZER (Devamtta) —Aziz arka
daşlarım, bu takiplerin çoğu Demokrat Partinin
mahallî teşkilâtına yaranmak zaruretinde olan
memurlar tarafından yaptırılmaktadır. Maale
sef merkez de bu olup bittilere göz yummakta
dır. Merkezin tasvibi ile cereyan eden bu hâdi
selerin bu vatan sathında - bu tâbir siyasi ha
yatımızda çok kullanıldığı için ben de kullanı
yorum - vatan sathında bir daha yer bulmıyacaktır ve bulmamasını da temenni ediyorum
arkadaşlarını.
REİS — Adliye Vekili Hüseyin Avni Gök
türk.
ADLİYE VEKlLt VE DAHlLlYE VEKÂ
LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK
(Niğde) — Muhterem arkadaşlar, eğer Mehmet
Hazer bey arkadaşım zabıtamız hakkında, Dahi
liye Vekâletinin tutumu ve bu kanunların va
tandaşlara ve milletvekillerine bahşettiği hak
ların takibi ve kullanılması hakkında rencide
edici, üzücü tâbirler kullanmamış olsaydı ikinci
defa huzurunuzu bozmak istemezdim. Bir kere
zabıtamız, Mehmet Hazer Bey şunu iyi bilmeli
dir ki, bu memlekette yalnız kanuna aykırılığı,
suçluluğu ve kanunların takibini emrettiği şeyi
takibeder; Milletvekilini asla takibctmezler...
(Sağdan, gürültüler.) m
REİS — Rica ederim, sükûneti muhafaza
edelim.
ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKÂ
LETİ V E K I L I H Ü S E Y I N A V N I G Ö K T Ü R K
(Devamla) — Dahiliye Vekili olarak ve icranın
bir uzvu olarak... (Gürültüler)
R E IS — Bir saniyenizi rica edeceğim. Sual
soranla Vekil arasında olan bir konuda arka
daşların müdahale etmemesi, yalnız dinlemesi ge
rekir.
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Reis
Bey! Doğru konuşsun...
R E İ S — Buyurun, efendim.
ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKÂ-
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LETÎ VEKlLÎ HÜSEYİN AVNl GÖKTÜRK I
Hulasaten şunu arz etmek isterim ki, arka
(Devamla) — Dahiliye Vekili ve İcranın bir uzvu
daşlar... (Sağdan, gürültüler, yalan söylüyor,
olarak Yüksek Meclis huzurunda büyük bir hür
sesleri)
met ve mutavaatla arz etmek isterim ki, bu ka
REİS — Sağ taraftan hatibe durmadan münunun tatbikini elinde bulunduran insanlar mil | dahale ediliyor, efendim. Eğer söz söylemek is
letvekilinin takibi diye bir şeyi akıllarından ge
terseniz ve Nizamname de müsaitse söylersiniz.
çirmezler. (Sağdan, gürültüler)
Hatibe müdahale etmek Nizamnameye uygun
EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Mevcuttur.
değildir. Son defa ihtar ediyorum.
İsmimden bahsedildi. Zabıtla ispat edeceğim. I
Devam buyurunuz, efendim.
Yalan söyliyor. Zabıtla ispat edeceğim.
HÜSEYİN AVNl GÖKTÜRK (Devamla) —
Hükümet icraatını tenkid ederken, Hükümetin
ADLÎYE VEKİLİ VE DAHİLÎYE VEKÂ
bir davranışını, bir hareket tarzını tahlil eder
LETİ VEKÎLÎ HÜSEYİN AVNl GÖKTÜRK
ken bunu münasip bir şekilde yapmaları ve ken
(Devamla) — Muhalefete mensup bâzı arkadaş
di hareket tarzlarını da hesaba katmaları lâzım
larımız, görüyoımm, kanunların menetmesine
dır. Kendileri demin itiraf ettiler, bâzı memurla
rağmen, bu işleri siyasi propaganda faaliyetle
rın hataları, hatalı emirleri olabilir diye... Böyle
rini söktürmek için gayret sarf etmektedirler.
bir şey vâki olduğu zaman takibat yapmak vaziEKREM ALİGAN (Kocaeli) — Propaganda
I
femizdir arkadaşlar. Kendilerine çok rica ededeğildir, vesika elimdedir, her zaman ispata kaaI rim, bunlara mahal vermesinler. Bu hususta bidirim.
I zim kadar sizlere de hizmet ve vazife terettüHÜSEYİN AVNl GÖKTÜRK (Devamla) —
beder. Arzı cevabım bundan ibarettir.
Arkadaşlarımızın bu yola girmekle gayet ağır
REİS — Mehmet Hazer, buyurun.
ve hatalı bir vehmin içerisine girmekte olduk
MEHMET HAZER (Kars) — Aziz arkadaşlarını ifade etmek isterim/Zannediliyor ki, ne ''
I
1ar;
Sayın Vekil ıstıraplı bir insanın dertlerini
reye giderlerse, ne yaparlarsa takibediliyorlar.
I
ifade
etmesini birtakım vâhimeler diye ifade et
Ben böyle bir şeye muttali olduğum zaman bunu
tiler.
(Soldan,
doğru sesleri). Hakikatleri, hâditakibetmeyi en kutsi bir vazife telâkki ederim.
I
seleri
yerinde
görenlerin müşahedeleri hiçbir
(Sağdan, gürültüler, «telgraf çekiliyor, takibat
I suretle vahime olamaz. Arkadaşlar, Sayın Vekil
yapılıyor» sesleri)
şahsan teminat veriyorlar, takibedeceğim, diB E İ S — Arkadaşlar, lütfen gürültü yapma
I
yorlar. Selefleri de bu kürsüde 1956 bütçesinin
yın, hatibin sözlerini dinleyin.
müzakeresi sırasında aynı şekilde vaitte bulunHÜSEYİN AVNl GÖKTÜRK (Devamla) —
I muşlar, şeref sözü vermişlerdi. (25 Şubat 1956
Arkadaşlar; ben sizleri dinledim, müsaade bu
günlü Oturumun zabıtlarında vardır.) Bu memleyurun, ben de söyliyeyim, itirazınızı kürsüden
I
kette artık şahıslar teminatının vatandaşları
yapınız.
tatmin etmediğini görmekteyiz. Bugün bir vekil
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Bu hususta
I teminat verir. Fakat hâdiseler kendi keyfine gö
ben size telgraf çektim.
re cereyan edip giderse elbette bu verilen sözREİS — Ahmet Bey, hatibin sözünü kesme
I lere itimat v„e itibar edemeyiz.
yin, ihtar ediyorum, ceza tatbikine mecbur bı
MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — İstersen
rakmayın.
et.
HÜSEYİN AVNl GÖKTÜRK (Devamla) —
MEHMET HAZER (Kars) — İstersen et ne
Ahmet Bey, telinizi alır almaz tetkikat ve tah
demek?
Hakikatleri söylemek ve tenkid etmek
kikat yaptırdım ve alâkalı olanlar cezasını gör
hakkımdır.
müştür, daha ne yapabilirim. Ne çare ki, tekrar
Aziz arkadaşlarım, bizim tarafta halk arasın
arz ediyorum. Arkadaşlar, büyük bir vehmin
da bir darbımesel vardır. «Büyüklerde zor olur,
içerisindedirler. Ben elime gelen bütün hâdise
fakat yalan olmaz» diye. Şimdi görüyoruz M, bü
leri taMbetmekteyim. Nitekim, arkadaşım bah
yüklerde her ikisi de maalesef- var. (Sağdan, al
settiler, tamim yapılmıştır diye. Bu tamimi bul
kışlar, soldan, şiddetli gürültüler ve hakaret edidurdum ve lâzım gelen inzibati cezayı tatbik et
I yor, sözünü geri alsı», sesleri.)
tirdim. Daha benden ne isterler 1
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REİS — Mehmet Hazcı* Bey lütfen sözünüzü
tavzih edin ve geri alm. (Soldan, şiddetli gürül
tüler, sözünü geri alsın sesleri.) Rica ederim sü
kûneti ihlâl etmeyin.
MEHMET HAZER (Devamla) — Aziz arka
daşlar bana vâhimeler isnadedcn ve hâdiselerin
içinde bulunmıyan bir vekil, bizi politik maksat
lar gütmekle itham etmedi mi?. (Soldan, gürül
tüler ve öyle değil mi? sesleri) Hakikat mı bu?..
(Soldan, devamlı gürültüler, sözünü geri alsın
Reis Bey sesleri) Aziz arkadaşlarım...
REÎS — Müsaade buyurun, efendim. Devam
edin, Mehmet Bey.
MEHMET HAZER (Devamla) — Arkadaş
larım, Sayın Vekil bizim konuşmalarımıza ve bi
zim sualimize verdiği cevapta bizi ne kadar itham
etti... Nazarı dikkatlerini eelbederiııı.
REÎS — Tasrih ediniz...
MEHMET HAZER (Devamla) — Tasrih et
tim, ifade ettim. (Soldan, gürültüler, sözünü ge
ri almalı sesleri).
REÎS — Müsaade buyurun, efendim, Riyaset
vazifesini yapar. Mehmet Bey, büyükler yalan
söylüyorlar diye bir imada bulundunuz, bu sö
zünüzü geri alıyor musunuz?..
MEHMET HAZER (Devamla) — Bu, benim
sözüm değil, biı- darbımeseldir arkadaşlar, kim
üstüne alırsa onundur,'numarasız gözlük gibidir,
istiyen alır, kullanır. (Gürültüler, sözünü geri
al sesleri).
REÎS — Darbımeselin ifade ettiği... (Soldan,
gürültüler...) Müsaade buyurun, efendim, Riya
seti ben mi yapacağım, siz mi yapacaksınız?
MEHMET HAZER (Devamla) — Efendim,
ben mâruzâtımı izah ettim, ifade ettim, bir de
darbımesel söyledim. Bu darbımeseli ben icadetmedim, benim malım değildir. Darbımesel va
kıaya uymuyorsa...
REÎS — M e h m e t Bey, darbımesele ilâve et
tiğiniz noktayı lütfen geri alınız..
MEHMET HAZER (Devamla) — Geri ala
cak bir şey söylemedim, darbımeselden bahset
tim, maruzatım da bundan ibarettir. (Gürültü
ler)
REÎS — Arkadaşımız sözünü geri almadı.
MEHMET HAZER (Devamla) — Reis Bey
müsaade buyurun.
REÎS — Tekrar ediyorum, sözünüzü geri alı
yor musunuz? Büyükler yalan söylüyor, sözünü
geri alınız.
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MEHMET HAZER (Devamla) — Muhterem
arkadaşlar, mücerret «büyükler yalan söylüyor»
diye bir şey söyledimse geri alıyorum. Fakat ben
bir darbımeselden bahsettim. Mücerret, büyük
ler yalanf söylüyorlar diye bir şey söylemedim.
Aziz arkadaşlarım, Riyaset Makamına bir
noktayı hatırlatmak isterim. Vekil Bey konuşur
ken yalnız beni değil, bütün bir muhalefeti ve
him içinde gösterdiler de, o zaman kendisine ni
çin ihtar etmediler, niçin bu sözü tavzih ve tas
rih etmesini söylemediler? Benim söylediğimle
bunun arasında ne fark var? Bence hiçbir fark
yoktur. Biz Mecliste bu müsavatı temin edemez
sek, tatbikatçılardan da başka bir şey bekliyemeyiz.
R E Î S — Müsaade buyurun, vehim isnadı
hakaret olamaz, hakaret olduğu zaman, Riyaset
müdahale eder.
Buyurun, efendim.
MEHMET HAZER (Kars) — Bir kelime
nin hakaret olup olmadığını vehleten Riyaset de
tâyin edemez. Eğer o kelimeden muhatabı müte
essir olursa, ben şikâyetçiyim derse, o vakit bu
noktadan bir hakaret olup olmadığını Riyaset
Makamının düşünmesi lâzımgelir.
REÎS — Sual cevaplandırılmıştır.
6. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun,
Millî Korunma Kanununun tadiline ait tatbika
ta dair Adliye ve İktisat ve Ticaret Vekillerinden
şifahi suali (6/270)
R E Î S — Sual sahibi burada, Adliye Vekili
de buradadır, fakat İktisat ve Ticaret Vekili bu
rada olmadığı için sual gelecek înikada bırakıl
mıştır.
7. — Çanakkale Mebusu Safaeddin Karanakçı'nın, Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hak
kındaki Kanunun tatbikatiyle alâkalı olarak vilâ
yetlere bir talimat verilip verilmediğine dair Da
hiliye Vekilinden şifahi suali (6/271)
REÎS — Sual sahibi buradalar mı efendim?..
(Burada sesleri) Sual takririni okuyoruz, efen
dim.
İstanbul, 16 . X . 1956
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
Ankara
İstanbul, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balı
kesir, Kocaeli VB Sakarya vilâyetleri şehir, ka-
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saba ve köylerinde yapmış, olduğumuz vazife ge
zi ve temaslarımızda bâzı idare ve zabıta âmir
lerinin kanunsuz ve haksız takip ve fiilî müda
halelerine mâruz kaldık.
Muhterem istanbul'"'matbuat mümesMlerihm
umumi efkâra arz ettikleri üzere Silivri, Lüle
burgaz, Babaeski, Kırklareli, Pınarhisar, Demir
köy, Kaynarca, Edirne, Keşan, Havsa, Lapseki,
Çardak, Çan, Yenice, Gönen, Erdek, Yalova, Değirmendere, Karamürsel, İzmit, Gebze, Hereke,
Darıca, Adapazarı, Hendek şehir ve kasabalariyle bunlara bağlı köylerde muhterem halkımızla
yaptığımız temas ve musahabelerde idare âmir
leri ile zabıta tarafından her hangi bir takip ve
müdahale vâki olmamasına rağmen yine muhte
rem İstanbul matbuat mümessillerinin umumi
efkâra intikal ettirdikleri veçhile Çengelköy, Içerenköy, Eceabat, Çanakkale merkezi, Biga, Ban
dırma, Gölcük, Kandıra ve Pamukova'da idare
âmirleri ile zabıtanın açık takip ve fiilî müda
halelerine mâruz kaldık.
Zabıtlarla tesbit edilmiş ve doğruluğu şahit
lerle de teyidi mümkün olan yukarda mâruz va
ziyetler muvacehesinde aşağıdaki hususların
umumi efkârca bilinmesi faydalı görülmektedir.
A) Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hak
kındaki 6761 sayılı Kanunun tatbik suret ve
şekli ile alâkalı olarak vilâyetlere- her hangi bir
talimat veya umumi emir verilmiş midir?
B) Mebusların parklarda, kahvelerde, köy
odalarında, kulüplerde, parti lokallerinle seç
menleri ve umumiyet itibariyle vatandaşları ile
temasları her hangi bir formaliteye veya izne
bağlı mıdır?
C) Mebusların ve umumiyet itibariyle va
tandaşların, istikbal, ve teşyi yapmaları veya her
hangi bir surette park, kahve, kulüp, köy oda
ları ve parti lokallerinde birbirlerinin ellerini
sıkmaları, gerektiği hallerde birbirlerini alkışla
maları Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri- hak
kındaki 6761 sayılı Kanunun şümulü dâhiline
girmekte midir?
D) A maddesinde zikredildiği üzere 6761
sayılı Kanunla ilgili olarak her hangi bir talimat
veya umumi emir verilmişse, bunun metnini
açıklamak mümkün müdür?
Böyle bir talimat veya umumi emir verilmediyse, Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri hak
kındaki Kanunun, kanunların objektiflik ve
umumiyet prensipleriyle kabili telif olmasına
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imkân bulunmıyan muhtelif şekillerdeki tatbi
katı hakkında Dahiliye Vekâleti ne* düşünmek
tedir?
Mebuslar vatandaşın parklarda, kahvelerde,
köy odalarında, kulüplerde ve parti lokallerinde
temas ve musahabelerine imkân veren idare ve
zabıta âmirleri mi haklıdırlar, yoksa bu temas
ve musahabelere mâni olan idare ve zabıta âmir
leri mi haklıdırlar?
Mebus olarak hareket hattımızı tâyin ve va
tandaşlarımızla olan münasebetlerimizi tanzim
etmek üzere bu hususların sözlü olarak Dahiliye
Vekili tarafından açıklanmasına müsaadelerini
saygı ile arz ve rica ederim.
Çanakkale
Safaeddin Karanakçı
ADLfYE VEKİLİ VE DAHlLlYE VEKÂ
LETİ VEKtLt HÜSEYİN AVNl GÖKTÜRK
(Niğde) — Muhterem arkadaşlar; arkadaşımı
zın bu sualleri diğer muhalefete mensup iki ar
kadaşımızın sualleri ile ilgilidir,, meal itibariyle
aynıdır, Nüvit Yetkin ve Kâmil Kınkoğlu ar
kadaşlarımız da mehaz itibariyle aynı sualleri
sormaktadırlar. Tensibederseniz bunların gün
deme alınarak beraberce cevaplandırılmasının
teminini rica edeceğim. (Sağdan, «olmaz sesleri»,
«Nüvit Yetkin yok» sesleri)
Kâmil Kınkoğlu burada.
RElS — Müsaade buyurun, mehil mi istiyor
sunuz!
ADLİYE VEKİLİ VE DAHlLlYE VEKÂ
LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNl GÖKTÜRK
(Devamla) — Nüvit Yetkin ve Kâmil Kınkoğlu
arkadaşlarımızın da sordukları sualler aynıdır.
Onlar için geçenlerde mehil rica etmiştim,
şimdi o iki sualin de içtüzük hükümlerine tevfi
kan üne alınmasını, gündeme alınmasını rica
edeceğim. 152 nci madde buna cevaz vermek
tedir. (Sağdan, «Nüvit Yetkirryok» sesleri)
REİS — Ruznameye girmemiştir.
HÜSEYİN AVNl GÖKTÜRK (Devamla) —
Bendeniz Yüksek Meclisi yormamak, double
emploie olmaması için arz etmek istiyordum.
RElS — Safaeddin Bey, müzakerenin tehi
rini kabul ediyor musunuz?
SAFAEDDİN KARANAKÇI (Çanakkale) —
Kabul etmiyorum.
RElS — Şu halde yalnız Safaeddin Beyin
sualine cevap venniz, efendim,
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8. — Malatya Mebusu Nuri Ocakmoğlu'nun,
motorlu vasıta lâstiği tevzii işinin halli hususunda
ne gibi çareler düşünüldüğüne dair İktisat ve Ti
caret Vekilinden şifahi suali (6/272)

HÜSEYİN AVNÎ GÖKTÜRK (Devamla;) —
O halde yalnız Safaeddin Beyin sualine cevap
veriyorum.
Muhterem arkadaşlar; maruzatıma başlama
dan evvel Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamna
mesinin 150 nci maddesini gözden geçirmek isHerim. Bu madde hükmüne göre sual, sarih ve
muayyen maddeler' hakkında malûmat iste
mekten ibarettir. Nizamnamenin bu hükmüne
rağmen suallerinde birkaç hususu alıp sarih ve
muayyen maddelerden bahsedilmemiş olduğunu
görmekteyiz. Maahaza isimleri geçen zevatın
seyahatlerinde kanunen sahiboldukları hak ve
hürriyete müdahale edilmemiştir. Muhterem
mebus arkadaşlarımız seçmenleriyle ^e diğer va
tandaşlarla normal temaslarında hiçbir yerde
hiçbir kayda tâbi tutulmamışlardır. (Sağdan,
bravo sesleri) (Gülüşmeler) öğrenmek istedik
leri hususatı tasrih ederek maddeler halinde
tâyin buyururlarsa ben de cevabımı arz ederim.

REİS Nuri Ocakcıoğlu arkadaşımız burada.
•İktisat ve Ticaret Vekili yok. Gelecek İnikada bı
rakıyoruz.
9. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, mem
leket ölçüsünde bir mesken siyaseti takibetmek
husufunda ne düşünüldüğüne dair Başvekilden
şifahi suali (6/273)
REİS — Muhlis Ete arkadaşımız burada.
Başvekil yok. Gelecek İnikada bırakıyoruz.
10.,— Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, ağaç
ların budanması suretiyle hayvanlar için kesilen
yaprakların kilosunun bir kuruş üzerinden köy
lüden tahsil edilmesi hususunda bir emir Verilip
verilmediğine dair Ziraat Vekilinden olan sualine
Zirâat Vekâleti Jekili Celâl Yardımcı'nın şifahi
cevabı (6/274)

Takrirlerinde bahis mevzuu edilen muayyen
maddelere gelince :
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki
. 6761 sayılı Kanu-nun tatbikatında rehber1 olmak
üzere vekâletimce 200 sayfalık bir tamimin ya
pılıp yapılmadığı, yapılmışsa mesul makamla
rın...
SAFAEDDİN KARANAKÇI (Çanakkale) —
Reis Bey, bunun sualle ne alâkası var ?
REİS — Vekil Beyefendi, zannediyorum sual
takririnde bunlar yok.
HÜSEYİN AVNÎ GÖKTÜRK (Devamla) —
Efendim, bu husustaki suallerin hepsini umumi
olarak mütalâa etmek istiyorum. (Sağdan, gü
rültüler)
REİS — O halde hepsine cevap vermek üze
re mehil isteyin. Şayet istiyorsanız Riyaset size
mehil yerebilir.
HÜSEYİN AVNÎ GÖKTÜRK (Devamla) —
Peki, o halde Riyasetten mehil rica ediyorum,
efendim. (Sağdan, gülüşmeler, şiddetli alkışlar)
REİS — O halde buyurun beyefendi. (Sağ
dan, alkışlar)
MUAMMER ALAKANT (Manisa) -~ Ne ka
dar mehil veriyorsunuz, Reis Bey!
REİS — Diğer suallerle birlikte cevap veril
mek üzere mehil verilmiştir. (Sağdan «Ne kadar
aııüddet!» Sesleri, gürültüler).
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REÎS — Arslan Bora arkadaşımız burada.
Ziraat Vekili namına Devlet Vekili Celâl Yar
dımcı arkadaşımız da salonda hazırlar. Suali oku
tuyorum.
7 . XI . 1956
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
îligikte takdim kılman sözlü soruların Ziraat
Vekili tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sının teminini saygı ile arz ederim.
Tunceli
Arslan Bora
Seçim bölgem olan Tunceli'nin köylerini ge
zerken orman bakım ve muhafaza memurlarının
başmüdürlüğünün ağaçları budama sureti ile
hayvanlar için kesilen yaprakların kilosunu (1
kuruş) bir kuruş üzerinden köylüden tahsil ci
hetine gidilmesi hakkındaki yazılı emrini oku
dum. Bugüne kadar senelik gerek zati yakacak
ihtiyaçlariyle gerekse yaprak bedeli dâhil ola
rak (60) kuruş vatandaşlardan tahsil edildiğine
göre :
1. Ağaçların M a m a suretiyle hayvanlar
için temin edilen yaprakların kilosunun bir ku
ruş üzerinden köylü tarafından ödenmesi husu
sunda vekâletçe başmüdürlüklere bir emir ve
rilmiş midir?
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2. Vekâletçe böyle bir emir verilmiş ise,
hangi kanun ve mevzuata dayanarak verilmiştir1?
3. Şayet böyle bir emir verilmemiş ise,
keyfî ve rasgele verilen emirlerle vatandaşlar
arasında yaratacakları huzursuzluğu takdir edemiyecek kadar vazifelerinde lâkaydi gösteren
ler hakkında vekâlet ne düşünmektedir?
REİS — Buyurun Vekilbey.
DEVLET VEKİLİ VE ZİRAAT VEKÂLE
Tİ VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağcı) —
Muhterem arkadaşlar, Arslan Bora Bey arkakadaşımızm takririnde bir girizgâh ve 3 sual
cardır. Girizgâhında köylülerden kental başı
na 60 kuruş alındığını ifade eden bir nokta
mevcuttur. Bunu tavzih etmek zaruretini duy
dum.
Tunceli Vilâyetinde geçmiş seneler gibi
yakacak ihtiyacına kâfi gelecek miktarda
mahrukat verilmiştir. 1956 senesinde verilen
mahrukat miktarı 295 029 kentaldir. Bulada
alman para kental başına 2,5 kuruştur ki be
her kental bir paraya gelmektedir. 60 kuruş
alındığı yolundaki izahlarında bir zuhül var
dır.
Suallere gelince : Yaprak Orman Kanunu
nun tarifi ve metni içinde orman mahsulü sa
yılmakta olan bu yapraklardan köylü ihtiya
cına tekabül edecek kısmı tamamen bedelsiz
olarak, kısmen de yakacakla beraber almış ve
bunun için köylüden hiçbir şey atamamıştır.
Yalnız hayvan ticaretiyle meşgul olan sürü
sahiplerine ki bunların sayısı 350 yi geçme
miştir bu 350 kişiye, sanayide kullanılan yap--.
raklar dışında kalanlar, kanunlarına göre tan
zim edilmiş talimat ve tarifesi dâhilinde,
sanayide kullanılan
yapraklar 3 kuruştan
sanayi erbabına, diğerleri bir kuruştan sürü
sahiplerine verilmiştir. Bu da ancak 350 ki
şidir, bedeli de 781 liradan ibarettir.
Binaenaleyh hâdisede ne kanunsuzluk, ne
bir istismar, ne de takibatı icabettirecek bir
şey mevzubahsolmadığını arz ve izah etmiş
oluyorum. (Bravo sesleri)
REİS — Arslan Bora.
ARSLAN BORA (Tunceli) ^ Muhterem ar
kadaşlar, evvelâ sayın-vekil, köylünün zatî ya
kacağı olan odundan ve kental başına iki bu
çuk kuruş alındığından bahsettiler. Halbuki
benim sualim bugün budama şeklinde, vekâ-
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letin geçen sene ve daha evvelki senede olduğu
gibi, ağaçları budama şeklinde yaprak istihsal
edilmesine müsaade edildiği ve parayla satıl
madığı halde, bugün yaprağın kilosunun bir
kuruşa satılmasının sebebi nedir? Ve hangi
kanun mevzuuna girmiştir diye sual sormuştum.
Sayın Vekil buyüdular ki, yaprak da Oft
man Kanununa göre orman mahsulleri arasına
girmiştir.
Muhterem arkadaşlar; Bugün Tunceli böl- ,
gesi ziraate elverişli bir bölge değildir. Ziraate elverişli kısmı yüzde yedi buçuktur. Geri
ye kalan kısmı ise, dağlık ve kır, bayırdan iba
rettir. Halkîn bir kısmı cüzi toprakla iştigal
etmektedir. Büyük kısmı ise ancak hayvancı
lıkla iştigal etmek mecburiyetindedirler. Tun
celi'de yalnız 300 sürü sahibi yoktur. Bu 300
sürü sahibi doğrudan doğruya ova bölgesi olan
ve Savak denilen bölgede oturan ahalidir. Ge
riye kalan aûıali ise dağlık bölgeye, yayılmış ve
çoluk - çocuğunun nafakasını ancak beslediği
birkaç hayvanın kuyruğuna bağlamıştır. Bu
hayvanların gıdası da ancak yaprakla temin
edilmektedir ki, bu da Tunceli'de yaşıyan 125*
bin nüfusun yaşamasını sağlar. Sanayide kullanılmıyan yaprağın bir kuruştan satılması için
vekâletçe bir emir verilmiş midir, diye sual
sordum. Vekil emrin verilmediğini itiraf bu
yurdular. Başmüdürlük, köylü - vatandaşlara,
kesilen yaprağın kilosunu bir kuruş üzerinden
tediye edeceksiniz, diye resmen emir vermiş bu
lunuyor. Şu halde vekâletin otoritesini ne de
receye kadar -başmüdürlüğün sıfıra düşürmüş
olduğunu bilmem açıklamaya lüzum var mı?
Ben vekilden bunu istirham ediyorum. Bugün
vekâletin otoritesini sıfıra düşürmüş olan bir
başmüdürlüğün keyfî idare ve halk arasında
yaratmış olduğu huzursuzluğa hâlâ sükût ede
cekler mi? Buna cevap versinler.
Hürmetlerimle.
REİS — Celâl Yafdımcı, buyurun.
DEVLET VEKİLİ VE ZİRAAT VEKÂLE
Tİ VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağrı) —
Efendim, muhterem arkadaşımla anlaşamadığı
mız görülüyor. Ama biz mi yanlış anlatıyoruz, ken
dileri mi yanlış anlıyorlar, bunu çözemedim.
Takrirlerinde bir girizgâh ve üç sual var. Ar
kadaşımız diyar ki, «Köylüye verilen odun beâelinde kental başına, yaprak bedeli dâhil, 60
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kuruş alındığı halde ne diye yapraktan para alı
yorlar?..» Böyle demediniz mi? sualinizde var.
ARSLAN BORA (^Tunceli) — Tamam.
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Ben de
diyorum ki, köylüye 295 029 kental odun veril
miş. Bunlar 60 kuruşa değil 2!,5 kuruşa verilmiş.
ARSLAN BORA (Tunceli) — Ben yaprak
tan bahsediyorum.
CELAL YARDIMCI (Devamla) — Arz ede
yim. Evvelâ 60 kuruşu tashih etmek vazifemdir
benim, bunu yüzüstü bırakamam. Siz 2,5 kuruş
yerine 60 kuruş diyorsunuz ve böyle demekle be
nim vazifemi, Vekâletimin vazifesini işkâl edi
yorsunuz. Bunu tashih etmeme müsaade ecliniz.
Bunu böylece tasrih ettikten sonra yine arz
ediyorum 295 029 kental olarak verilen odun,
yakacak maddedir..Bunun teferruatı olarak köy
lüye verilen yaprak için köylüden bir şey alın
mamıştır. Bu da oldu mu?
Üçüncü nokta; yakacak olarak böylece köylü
ye verilen odunla beraber hakiki ihtiyaç sahip
lerine verilen yaprak için para alınmamıştır.
Bunlardan ihtiyaçlar karşılandıktan sonra arta
kalan yapraklar, ticaretle meşgul olan sürü sa
hiplerine verilmiştir ve bunlardan birer kuruş
almak suretiyle 350 kişiden 781 lira tahsil edil
miştir. Bunda da mutabık mıyız?
Şimdi arkadaşımın «Hangi kanun' müstenidi;
tına göre alınıyor?» diye işaret ettikleri şeye ge
liyorum ki, mesele de bu şekilde biter.
Efendim, 3116 sayılı Kanun "hükümlerini ta
dil eden 6831 sayılı Kanunun 29 ve 37 nci mad
delerinde yaprak, orman mahsulü olarak tavsif
edilmiş ve böylece telâkki olunmuştur. Buna
müsteniden vekâlet bir tarife yapmış, sanayide
"kullanılan yapraklara üç kuruş, bunun dışında
kullanılan yapraklara da bir kuruş tarife koy
muş ve bu kanuna ve tarifeye müsteniden ha- %
reket edilmesini de teşkilâtına tamim etmiş ve
bu tamim gereğince de müşahede buyurdukları
muamele cereyan etmiştir. Neticede kanunsuz
lu^; usulsüzlük ve böyle işaret buyurdukları gibi
vekâletin otoritesi, sıfatı değil lehülhamd kanuni
hükümlere mutabık işler yapılmıştır. Maruzatım
bundan ibarettir. (Soldanf alkışlar).
ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlar, Tunceli'deki orman denilen nesnenin
yalnız meşeden ibaret olduğu Ziraat Vekâletin
ce de her halde malûmdur. Bu meşe yaprakla
rından acaba sanayiin hangi bölümünde istifa-
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de ediliyor? (Soldan, öyle bir iddia yok, böyle
bir şey söylenmedi, anlamamışsın sesleri, gürül
tüler)
RElS — Müsaade buyurun arkadaşlar, dinle
yelim. Devam edin, efendim.
ARSLAN BORA (Devamla) — Binaenaleyh,
hiçbir sanayi şubesinde kullanılması bahis mev
zuu olmıyan bu meşe yaprakları da, son defa çı
karmış olduğunuz Orman Kanununun 36 ve 37
nci maddelerine göre orman mahsullerinden sa
yılır deniyor. Arkadaşımız tetkikat ve tahkikat
yapsınlar, Tunceli'ndeki meşe yaprakları sana
yide kullanılır mı kullanılmaz mı ? Eğer sanayi
de kullanıldığına kaani olurlarsa ben de verilen *
paranın yerinde olduğuna kanaat getireceğim.
Aksi hailde kabul etmeme imkân yoktur. •
REİS — Celâl Yardımcı.
DEVLET VEKİLİ VE ZİRAAT VEKALE
Tİ VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağrı) —
Efendim, huzurlarınızı tasdi ediyorum, fakat ba
kıyorum ki, hâlâ tenevvür etmemiş nokta görü
lüyor... Arz ettim ya, sanayide kullanılan yap
raklardan 3 kuruş almıyor, saanyide kullanıl
mayan yapraklardan da bir kuruş almıyor. Bir
kuruş alındı dediğim zaman artık bu işaret et
tikleri yaprakların sanayide kullanılmış yaprak
lar olduğunu kabule imkân kalır mı? (Soldan,
gülüşmeler)
Sayın arkadaşıma vadederim, anlaşılıyor ki
şifahi mücavebe ve münazara ile pek tenevvür
edemiyeceğiz, bir yazılı soru versinler, diledik
leri gibi kendilerini tenvir edeyim. Bu cevabı
dosyalarına koysunlar ve istifade etsinler. (Sol
dan, bravo sesleri)
REİS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim.
11, — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in,
hükümet programında yer alan hususlardan
hangilerinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplan
tılar IM gösteri yürüyüşleri» hakkındaki Ka
nun muvacehesinde partilerin mâruz kaldıkları
durum üzerinde .ne düşünüldüğüne dair Başve
kilden şifahi suali (6/275)
REİS — Sual sahibi burada mı? (Yok sesle
ri)
Sual sahibi olmadığına göre suali gelecek İni
kada bırakıyorum.
23 Kasım Cuma günü saat 15 te toplanılmak
üz^re İnikadı kapatıyorum.
^
Kapanma saati : 16,20
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B.— TAHRİRİ 8UAL VE CEVABİ
i. •— Kars Mebusu Turgut O-'ök'mn, yaban
cı memleketlere tahsil ve ihtisas maksadvyle gitmek istiyen vatandaşlara döviz tahsisimin hangi
ölçülere göre yapıldığına dair sualine Maarif
Vekili Ahmed öze\'in tahriri cevaıbı (7/236)
22 . X . 1956
B. M. M. Reisliğine
Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi
saygılarımla rica ederim.
Kars
Turgut Göle
1. Yabancı memleketlere tahsil veya ihtisas
maksadiyle gitmek istiyen Türk vâtandaslarma,
döviz tahsisi yapılırken gangi ölçülere göre ha
reket edilmektedir?
2. Ayrılan kontenjandan daha fazla sayıda
talep olursa, seçim içinde Maarif Vekâleti nasıl
bir yol takibetmektedir?
3. Talebeye verilen bu dövizin dağıtımı işini
dûzenliyen Bakanlar Kuruluıtun bir talimatna
mesi veya kararı var mıdır? Varsa bunda; faz
la talep karşısında nasıl hareket edileceği kay
dedilmiş midir ve hangi vasıfta olanlara tercih
hakkı tanınmıştır?
T.'C.
Maarif Vekâleti
Talim ve Terbiye Dairesi
Sayı r 2978

20. X I . "1866

Tüfkiye Büyük Millet Meelisi Reisliğine
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğünden

çükan 23 Ekim 1956 tarih ve 7-236,3324/15178
sayılı yazılarına eevaptıf :
Yalbarıcı memk&etüere talhsft ve ihtisas mak
sadiyle gitmek istiyen vatandaşlara hangi ölçü
lere göre döviz tahsis edildiği hakkında Kars
Mebusu Turgut Göle tarafından verilen tarirî
sual tafcriritfe verilen cevaplar ilişikte sunulmuştur.
Saygılarımla arz ederim.
Maarif Vekili
A. özel
Kars Mebusu Turgut Göle tarafından verilen
22 'Ekim 1956 tarihli tahriri sual takririne ce
vaptır.
1. Yabancı memleketlerde tahsil veya ihti
sas maksadiyle kendi hesabına okumak istiyen
vatandaşlarımıza döviz tahsisi, İcra Vekilleri
Heyetinin 25 Temmuz 1953 tarih ve 4 -1121 sa
yılı karariyle kabul ve 5 Ağustos 1954 tarih,
4 - 3416 sayılı karariyle tadil olunan «Türk öğ
rencilerinin yabancı, memleketlerde okumaları
ile ilgili Talimatname» nin 4, 5 nei maddelerin
de derpiş olunan ölçülere göre yapılmaktadır.
.2. Münhal döviz kontenjanından daha fazla
talep vâki olursa takibolunaeak yol yukarda
zikredilen Talimatnamede gösterilmiştir.
3. Döviz tevzii ile ilgili talimatname hakkında yukarda malûmat verilmiştir. Buna gö
re; Müracaat sahibinin tahsil derecesi, yapacağı
tahsilin *nıahiy,eti ve memleketimiz bakımından
lüzum ve ehemmiyet derecesi, yapılacak tahsili
veren müessesenin memleketimizde bulunup bu
lunmadığı gibi unsurlar tercihe esas teşkil et
mektedir.
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