
D E V R E : X 0 Î L T : 1 5 t g T Î M A : $ 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

On üçüncü İnikat 

7.XII. 1956 Cuma 
1 I < l » ı I • 

Münderecat 
Sayfa 

1. — Sabık zabıt hulâsası 67:68 
2. — Havale edilen kâğıtlar 68 
3. — Yoklama 69 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye mâruzâtı 70 
1. —Erzurum Mebusu Hâmid Şevket 

İnce'ye izin verilmesi hakkında Türki
ye Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

(3/446) 70 
2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan 

fazla izin alan Erzurum Mebusu Hâmid 
Şevket înce'nin tahsisatı hakkında Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezke-, 
resi (3/447) 70 | 

5. — Müzakere edilen maddeler 70 I 
1. — Orman Umum Müdürlüğünün 

. 1954 bütçe yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 
Orman Umum Müdürlüğü 1954 bütçe yılı 
Hesabı Katisi hakkında kanun lâyihası ve 
Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 

(3/355, 1/433) 70:71,79,92,93:96 
2. — Belediyelerden Genel Bütçeye dâ

hil dairelerle katma bütçeli idarelere ve 
özel idarelere tâyin edilecek sağlık ve I 

nafıa memurlarının aylıklarına dair ka- . 
nun lâyihası ve Maliye' ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/323) 71 

6. — Sualler ve cevaplar 71 
A — Şifahi sualler ve cevapları 71 
1. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter

men'in, hükümet programında yer alan 
hususlardan hangilerinin" tahakkuk etti
rildiğine ve «ToplantÛar ve gösteri yürü
yüşleri» hakkındaki Kanun muvacehesinde 
partilerin mâruz kaldıkları durum üze
rinde ne düşünüldüğüne dair Başvekilden 
şifahi suali (6/275) ' 71 

2. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
1950 ve 1956 yıllarındaki ilkokul ve ta
lebe sayısiyle ilk öğretmen okulu adedine 
dair sualine Maarif Vekili Ahmed özel'in 
şifahi cevabı (6/279) 71:78 

3. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 
Nusaybin ovasının sulanması için yapıla
cak tesisata dair Dahiliye, Maliye ve Na
fıa Vekillerinden şifahi suali (6/283) 78:79 

4. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'-
in, Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hak
kındaki Kanunun tatbikatı dolayısiyle vâki 
şikâyetler üzerine ne gibi muamele yapıl-

^ 



Sayfa 
dığma dair sualine Dahiliye Vekâleti Ve
kili Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi ce
vabı {6/264:) 79:84 

5. — Tekirdağ Mebusu Zeki Erataman'-
ın, Koro'de " harb başladığı zaman hangi. 
milletlerin ne kadar askerî birliği mevcud-
olduğuna ve Kore Tugayımıza dair Başve
kilden ş.i'ahi suali (6/285) 84 

6 — Niğde-Mebusu Hasan Hayati Ül
kün'ün, Sovyetler Birliğinin memleketimiz
le iktisadi ve ticari münasebetler tesisi hu
susunda teşebbüs ve temaslara geçtiğinin 
doğru olup olmadığına dair Hariciye, İkti
sat ve Ticaret vekillerinden şifahi suali 
(6/286) 84 

7. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül
kün'ün, nakil vasıtaları lâstiklerindeki ki
fayetsizliğin giderilmesi ve Millî Korunma 
Kanunu tatbikatının neticesi hususlarında 
ne düşünüldüğüne dair iktisat ve Ticaret 
Vekilinden şifahi suali (6/287) 84 

8. — Bolu Mebusu Ahmet Hatı 'nm, 
otomobil lâstiği temin ve tevzii işlerindeki 
güçlüklerin giderilmesi için ne gibi ted
birler alındığına dair Başvekil ve İktisat 
ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/288) -84 

9. — Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nm, 
Millî Korunma Kanununda yapılan tadiller 

Sayfa 
üzerine kâr hadlerinde vukubulan azalma 
neticesinde ithal edilmiyen maddelere ve 
imalcilerle sanayicilerin daha müessir bir 
kontrole tâbi tutulmaları hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İktisat ve Ticaret Veki
linden şifahi suali (6/289) 84 

10. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, ağaç traverslerle değiştirilen demir 
traverslerin ihtiyaca salih bir hale ifrağı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair İşlet
meler Vekilinden şifahi suali (6/290) 84 

11. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Rum Ortodoks Patriğinin, Türk 
Ortodoks Ruhanî Reisinin yeğenini ruıu 
mezarlığına gömdürmemek isteyişinin doğ
ru olup olmadığına dair sualine Adliye Ve
kili ve Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin 
Avni Göktürk'ün şifahi cevabı (6/291) 84:86 

12. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
üçü Temyiz Mahkemesine mensup 1*6 hâ
kimin emekliye sevk edilmeleri sebebine 
dair sualine Adliye Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün şifahi cevabı (6/292) 86:88 

13. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'm, 
Ankara !da imar maksadiyle yıktırılmakta 
olan iş yerlerine dair sualine Adliye Vekili 
ve Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün şifahi cevabı (6/295) 88:92 

— •« 

• 



1. - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ruznamede mevcut kanun lâyiha ve teklif
lerinin suallerden önce görüşülmesne dair tak
rir kabul edildi. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına, 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü
ğünün 1954 bütçe yılı hesabı katisine, 

Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin Aydın'm ka
rısı Hanife Aydın ve kızı Müveddet Aydın'a 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına, 

Mehmetoğlu Yunus Karlıova karısı Zehra 
Karlıova'ya vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına, 

Hüseyinoğlu Harun Atay'ın karısı Nafıa 
Atay ve kızı Fatma Atay'a vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanmasına, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avru
pa'daki Müttefik Yüksek Kumandanı arasında, 
Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâ
hına tâbi bulunan Müttefik karargahların Tür
kiye ülkesinde tesisine ve faaliyetlerine tatbik 
olunacak hususi şeraite mütedair Anlaşma ve 
ekinin tasdikine dair kanunlar kabul edildi. 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Atom 
enerjisinin sivil sahada istimali hususunda iş 
birliğine dair Anlaşma» ve Vaşington Büyükel
çiliği ile Amerika Birleşik Devletleri Hariciye 
Vekâleti arasında teati edilen mektupların 
tasdikine, 

Türk - Yunan Trakya hududunun, mühim 
kısmını tâyin eden Meriç nehri mecrasının ıs
lahı dolayısiyle yeniden tesbiti için Hükümete 
salâhiyet verilmesine dair kanun lâyihalarının 
birinci müzakereleri bitirildi. 

Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, Hükü
met programında yer alan hususlardan hangi
lerinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplantılar 
ve gfateri yürüyüşleri* hakkındaki Kanun mu
vacehesinde partilerin mâruz kaldıkları durum 
üzerinde ne düşünüldüğüne dair Başvekilden 
olan şifahi suali, Başvekil hazır bulunmadığın
dan, 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 1950 ve 1956 
viîtanndaki ilkokul ve talebe sayısı ile ilk öğ-
retonen okııM adedine dair Maarif Vekilinden 
olan şifahi suali, Maarif Vekili hazır Tfltftmma-
dıgından, 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Nuseybin 
ovasının sulanması için yapılacak tesisata dair 

.Dahiliye, Maliye ve Nafıa Vekillerinden olan şi
fahi suali, sahibi hazır bulunmadığından, 

Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, Toplan
tılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki Kanu
nun tatbikatı dolayısiyle vâki şikâyetler üzeri
ne ne gibi muamele yapıldığına dair Dahiliye 
Vekilinden olan şifahi suali, vekil hazır bulun
madığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Tekirdağ Mebusu Zeki Erataman'm, Kore'
de harb başladığı zaman hangi milletlerin ne 
kadar askerî birliği mevcudolduğuna ve Kore 
Tugayımıza dair Başvekilden, 

Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, Sov
yetler Birliğinin memleketimizle iktisadi ve ti
cari münasebetler tesisi hususunda teşebbüs ve 
temaslara geçtiğinin doğru olup olmadığına dair 
Hariciye, İktisat ve Ticaret Vekillerinden, 

Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, na
kil vasıtaları lâstiklerindeki kifayetsizliğin gi
derilmesi ve Millî Korunma Kanunu tatbikatı
nın neticesi hususlarında ne düşünüldüğüne 
dair İktisat ve Ticaret Vekilinden olan şifahi su
alleri, sahipleri hazır bulunmadığından, gelecek 
tnikada bırakıldı. 

Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nm, otomobil lâs
tiği temin ve tevzii işlerindeki güçlüklerin gide
rilmesi için ne gibi tedbirler almdığna dair Baş
vekil ve İktisat ve Ticaret Vekilinden, 

Bolu Mebusu Ahmet Hatı 'nın, Millî Korun
ma Kanununda yapılan tadiller üzerine kâr had
lerinde vukubulan azalma neticesinde itlimi pdil-
miyen maddelere ve imalcilerle sanayicilerin da
ha müessir bir kontrola tâbi tutulmaları husu
sunda ne düşünüldüğüne dair İktisat ve Ticaret 
Vekilinden olan şifahi sualleri, Başvekil ve ilgili 
Vekil hazır bulunnıadığmdan, gelecek inikada bı
rakıldı. 

Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun ağaç 
traverslerle değiştirilen demrr traverslerin ihti
yaca salih bir hale ifrağı hususunda ne düşü
nüldüğüne dair İşletmeler Vekilinden, 

Rum Ortodoks Patriğnin, Türk Ortodoks 
"Ruhani Reisinin yeğenini Rum mezarlığına göm
dürmemek isteyişinin doğru olup olmadığına 
dair Adliye ve Dahüiye Vekillerinden olan şifa
hi tfd&ftM, sahibi heanr Wisnmedı§widn, 



Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, üçü Temyiz I 
Mahkemesine mensup 16 hâkimin emekliye sevk 
edilmeleri sebebine dair Adliye Vekilinden şi
fahi suali, Vekil hazır bulunmadığından, gele
cek İnikada bırakıldı. 

Manisa Mebusu Yunus Muammer Ala&ant'-
m, Dahilî Nizamnamenin 174 ncü maddesinin 
tefsiri hakkındaki takririne dair mazbata üze
rine'e görüşüldü. 

Şifahi sualler 
1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm; Göle'nin. 

Lavustan köy ikide Abdurrahman isminde bir 
genci öldürenler hakkında ne muamele yapıldı
ğına dair şifahi sual takriri Ziraat, Adliye, Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâletlerine gönderil
miştir. (6/298) 

2. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in^Siya
sal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Tur
han Feyzioğlu'nun vekâlet emrine alınması sebe
bine dair şifahi sual takriri Maarif Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/299) 

Mazbatalar 

1. — Askerî Ceza Kanununun 34 ncü mad
desi ile 4542 sayılı Kanunla muaddel 35 nci mad
desinin (A) bendinin 3 numaralı fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa ve Adliye encümenleri mazbataları (1/400) 
(Ruznameye) 

2. — Askerlik Kanununun 35 nci maddesine 
5010 sayılı Kanunla ilâve ve 6518 sayılı Kanun-

7 . XII . 1956 Cuma günü saat 15 de topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kfjseri Mebusu Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın Ömer Mart 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkt Kurmel 

3. — Ankara Mebusu Muhlis Bte'nin, Deniz
cilik Bankasının Umumi Murakabe Heyetinin 
iktisadi ve teknik murakabesine tâbi tutulması 
hususunun düşünülüp düşünülmediğine dair şi
fahi sual takriri Maliye Vekâletine gönderil
miştir. (6/300) 

Tahrirî sual 
1. — Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın, mün

hal Vekilliklere asıl Vekil tâyin edilmemesinin se
bebine dair tahrirî sual takriri Başvekâlete gön
derilmiştir. (7/264) 

la tadil edilen (E) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa Encü
meni mazbatası (1/499) (Ruznameye) 

3. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (2/283) (Ruznameye) 

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



BÎRİNCİ CELSE 
Ağılma s^ıti : 15,05 

REİS — Reinsvekili Fikri Apaydın (Kayseri) 

KATİPLER : HakkrKurmel (Kayseri) Ömer Mart (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Burdur mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 
RElS — Ekseriyet vardır, Celseyi açıyorum, 

efendim. 
AHMET BlLGİN (Kırşehir) — Usul hak

kında söz istiyorum, efendim. 
REİS — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Avrupa'daki Müttefik Yüksek Kumandanı ara
sında, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksnek 
Karargâhına tâbi bulunan Müttefik Karargâh
ların Türkiye Ülkesinde tesisine ve faaliyetle
rine tatbik olunacak hususi şeraite mütedair 
Anlaşma ve Ekinin tasdikine dair lâyihaya ge
çen inikatta 276 rey verildiğini ve- 269 kabul, 
3 ret, 4 çekinser rey bulunduğunu tadat netice
sinde arz etmiştim. Bilâhara zapta geçmesi için 
yapılan tasnif neticesinde Selâhattin Toker ar
kadaşımızın hem beyaz, hem yeşil reyi bulundu
ğu görülmüştür. Kendileri burada iseler, -beyaz 
yani kabul mü, yoksa, yeşil (çekinser) mi rey 
verdiklerini sormak gerekiyor. 

SELÂHATTİN TOKER (Elâzığ) — Beyaz, 
efendim. 

REÎS — Zabıt o şekilde tashih edilecektir. 
Yani 275 iştirak. 269 kabul 3 ret, 3 çekinser. 

REİS — Usult dair söz Ahmet Bilgin'indir, 
buyurun. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar; dış politika ile ilgili hususatm aidol-
duğu bakanlar tarafından sözlü olarak cevap
landırılması için Riyasete bir şifahi sual takriri 
verdim. Sualim 28 Kasım günü aidolduğu ve
kâletlere havale edilmiştir. Tüzüğümüzün 152 
nci maddesine göre âzami iki İnikat sonra aidol
duğu vekilin bu kürsüden cevaplandırması lâ
zımdır. 28 Kasımdan bu yana, 30 Kasım Cuma, 
3 Aralık Pazartesi, 5.Aralık Çarşamba ve bugün 
7 Aralık Cuma olmak üzere dört İnikat geçtiği 

halde görüyorum ki, sorum el'an gündeme alın
mamıştır. Tüzük hükümlerine aykırı olarak so
rumun gündeme alınmaması sebeplerinin Riya
set Makamı tarafından izahı için söz almış bulu
nuyorum. Esbabı nedir? 

Bu vesile ile şurasını da arz etmek isterim ki, 
dış politika olaylarının bu sıralarda nezaket ve 
vüsat kesbemesi karşısında hükümetimiz Demok
rat Parti Meclis Grupunu tenvir için lüzum gör
müş ve bunu 27 Kasımda yapmıştır. Halbuki bu 
gibi ahvalde Büyük Millet Meclisinin derhal ten
vir edilmesi elzemdir. 

REİS — Ahmet Bey esasa geçmeyiniz. 
AHMET BİLGİN (Devamla) — Bunun Bü

yük Millet Meclisinde açıklanmaması ve dolayı-
siyle efkârı umumiyeye arz edilmemesinin doğru 
oîmıyacağı hususu üzerinde bu vesile ile durmak 
yerinde olur. 

Sayın arkadaşlar; bu hususta işlem yapılma
ması cihetini de bu kürsüden ifadeyi vazife ad
dederek sözlerime son veriyorum. 

REİS — Sualiniz önümüzdeki hafta, Bursa 
Mebusu İbrahim öktem arkadaşımızın da bu hu
susta mevcut takriri ile birlikte gündeme konula
cak ve cevaplandırılacaktır. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Gündem hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar, Dördüncü Adnan Menderes kabinesi
nin 1954 seçimlerinden sonra, Seçim Karununda 
yapılan tadilâtın kaldırılacağını vadettiğı ve Se
çim Kanununun eski hale ircaı yolunda Meclise 
bir kanun lâyihası sevk ettiği malûmuâ İmizdir. 
Sonradan bu kanun lâyihasını Hükümetin geri 
alması üzerine bendeniz de aynı mahiyette bir 
kanun teklifi vermiştim. 

m 
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Benim teklifim de Seçim Kanununun eski ha

le ircamı hedef tutuyordu. Aradan hemen hemen 
bir seneye yakın bir müddet geçtiği halde bu ka
nun teklifimin müzakeresine encümenlerde baş
lanmamıştır. Hükümetin kelime kelime aynı olan 
teklifi Dahiliye Encümeninde ittifakla kabul 
edildiğine göre Hükümetin teklifiyle aynı olan 
kanun teklifimin Dahiliye Encümenince müzake
re ve kabulü bir formaliteden »baretti 

REİS — Konuşmalarınız gündemle ilgili de

ğildir. Encümen mesaisiyle alâkalıdır. 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Encümen 

mesaisi dolayısiyle arz ediyorum. 
REİS — Alâkası yoktur. 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Dahilî Nizam

namenin ilgili maddesine binaen bu kanun tek
lifimin doğrudan doğruya Meclis gündemine alın
masını arz ve teklif ediyorum efendim. 

REÎS — Takririnizi tetkik ettikten sonra ica
bını ifa edeceğiz, efendim. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Erzurum Mebusu ılâmid Şevket înce'-
ye izin verilmesi hakkında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Riyaseti tezkeresi (3/446) 

REÎS — Tezkereyi okuyoruz, efendim. 

Umumi Heyete 
Erzurum Mebusu Hâmid Şevket înce'ye, 

1 . X I I . 1956 tarihinden itibaren hastalığına bi
naen, uç ay müddetle izin verilmesi Riyaset Di
vanının 5 . X I I . 1956 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

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

Refik Koraltan 

REÎS — 1. X I I . 1956 tarihinden itibaren 
arkadaşımız Hâmid Şevket înce'ye 3 ay izin ve
rilmesi hususunu reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.:. Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

2. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan Erzurum Mebusu Ilâmid Şevket İnce
nin tahsisatı hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi (3/447) 

REÎS — Tezkereyi okuyoruz, efendim. 

Umumi Heyete 
Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde 

iki aydan fazla izin alan Erzurum Mebusu Hâ
mid Şevket Înce'ye tahsisatının verilebilmesi, Da
hilî Nizamnamenin 197 nci maddesi gereğince, 
Umumi Heyetin iznine bağlı olduğundan keyfi
yet yüce tasviplerine arz olunur. 

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

REÎS — Keyfiyeti Yüksek tasvibinize arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ruzname ile alâkalı takrir var, okuyoruz, 
efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyihalarının suallerden evvel görü

şülmesini arz ve teklif ederim. 
Çorum Mebusu 

Kemâl Teızicğlu 

REÎS — Kanunların suallerden evvel görü-
ş'ilmesi hakkındaki takriri reylerinize arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. - - Orman Umum Müdürlüğünün 1954 büt
çe yılı hesabı katuine ait mu'abakal beyanna 
meşinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Orman Umum Müdürlüğü 
1954 bütçe yılı Hesabı Katisi hakkında kanun 
lâyihası ve Divanı Muhasebat Encümeni maz
batası (3/355, 1/433) (1) 

(1) 18 sayılı matbua zaptın sonundadır: 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var ini?.. Maddelere geçilmesini reylerini
ze arz ediyorum, kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğü 1954 bütçe yılı He
sabı Katı Kanunu 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğünün 
1954 bütçe yılı sarfiyatı, ilişik (A/ l ) ve (A/2) 
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işaretli cetvellerde gösterildiği üzere (21 3J . ') 
lira (39) kuruştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğünün 
1954 bütçe yılı geliri, ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (19 123 752) lira (61) kuruş
tur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Gelirle . sarfiyat arasındaki 
(1 883 258) lira (78) kuruş açık, kasa ve banka 
mevcudu ile karşılanmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4.*— Tahsisattan 1954 bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve ilişik (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ayrı bir sütununda gösterilen 
(3 601 838) lira (38) kuruş imha edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen- [ 
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umıımiyesini açık reylerinize arz edi
yorum. 

. 1956 0 : 1 
2. — Belediyelerden Genel Bütçeye dâhil da

irelerle katma bütçeli idarelere ve özel i'iarele
re tâyin edilecek sağlık ve nafıa memurlarının 
aylıklarına dair kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/323) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti
yen yok. Maddelere geçilmesini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Belediyelerden, Muvazenei Umumiyeye dâhil 
dairelerle mülhak bütçeli dairelere ve hususi 
idarcbre veya bu idarelerden belediyelere tâ
yin edilecek memurların aylıklarına dair Kanun 

MADDE 1. — Belediyelerden, Muvazenei 
Umumiyeye dâhil dairelerle mülhak bütçeli dai
relere, Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresine ve 
hususi idarelere veya bu idarelerden belediyelere 
naklen tâyin olunanların aylıkları, nakillerinin 
tebliği tarihinden itibaren 1108 sayılı Maaş Ka
nununun (2) nci maddesi hükümleri dairesinde 
ödenir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir, efen
dim. 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, 
Hükümet programında yer alan hususlardan 
hangilerinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplan
tılar ve gösteri yürüyüşleri» hakkındaki Kanun 
muvacehesinde partilerin mâruz kaldıkları du
rum üzerinde ne düşünüldüğüne dair Başvekil-
len şifahi suali (6/275) 

A — ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

REİS — Ziya Termen? (Yok sesleri) Sual 
sahibi bulunmadığından, gelecek İnikada kal
mıştır. 

2. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın 1950 ve 

(1) 19 sayılı matbua'zaptın sonundadır. 
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1956 yıllarındaki ilkokul ve talebe sayısiyle ilk j 
öğretmen okulu adedine dair sualine Maarif Ve
kili Ahmed özel'in şifahi cevabı (6/279) 

REİS — Sırrı Atalay (buradalar. 
Maarif Vekili de buradalar. 
Suali okuyoruz, -efendim. 

19. XI . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki hususların Maarif Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim. 

Kars Mebusu 
Sırrı Atalay 

1. — -Sayın Cumhur Başkanının 1.XI.1956 ta
rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde irad-
ettikleri nutuklarında 1950 yılında 12 511 ilk
okulun mevcudolduğu ve hu okullara 1 460 000 
çocuğun devam ettiği ifade «dilmektedir. Res
mî istatistiklere göre ise, 1950 yılında yani 
C.H.P. iktidardan çekildiği yılda ilkokul adedi 
17 153 tür. öğrenci adedi 1 592 622 dir. Dip
loma alanların sayısı ise 172 642 dir. Resmî is
tatistiklere rağmen Maarif Vekâletince eski ik
tidar yani C.H.P. son iktidar yılı mehaz edile
rek yapılan mukayesede, eski iktidarın icraatını 
az ve kifayetsiz göstermek için »başvurulan bu 
usul hakiki bir mukayese imkânını verebilir mi? 

2. — 1950 de, 12 511 olan ilkokul adedinin 
1.XI.1956 tarihinde 19 122 olduğu bildirildiğine 
göre, D.P. iktidarının 6 yılı içinde 6 011 ilk
okul yapıldığı tabiî neticesi çıkmaktadır. Ha
kikaten 6 611 ilkokul tamamen yapılmış ve bit
miş midir? Bu rakam içinde eğitmenli mevcut 
ilkokula öğretmen tâyini suretiyle okul açılmış 
şeklinde gösterme var mıdır? Varsa sayısı kaç
tır? 

3. — Resmî istatistiklere göre 1950 yılında 
ilkokullara devam eden öğrenci sayısı 1 592 622 
iken 1 460 000 olarak bildirilmiştir. Sebebi ne
dir? C.H.P. devrinde yapılanları az ve küçük 
düşürmek için başvurulan bu usul Devlet cid
diyeti mefhumu ile nasıl telif edilebilir? 

4. —- Eskiden 8 ilk öğretmen okulu mev
cudolduğu ve bu okullarda 1 828 talebe oku
tulduğu bildirilmiş, resmî istatistiklere göre 
1950 yani az yahut hiçbir şey yapmadığı sis
temli ve iddialı bir şekilde biteviye propagan
da edilen C.H.P. nin son iktidar devresinde şe-
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hir öğretmen okulu ve 7köy enstitüleri olarak 
ilkokul öğretmeni yetiştiren müesseselerin adedi 
resmî istatistiklere göre 1950 de gösterilen mik
tar ilkokul öğretmeni yetiştiren müesseseler en 
az gösterilen miktarın üç misli olarak 27 dir. 
Bu okullara devam eden talebe adedi ise 1950 
için gösterilen 1 828 en az 7 misli olarak sa
dece daha 1949 yılında 12 877 dir. 

5. — 42 ye çıkarıldığı bildirilmiş olan ilk 
öğretmen okulunun kaç tanesi, 1950 mukayese
sinde hesaba katılmıyan köy enstitüleridir? Ya
ni isimleri değiştirilen köy enstitüleri neden 
1950 mukayesesinde hıf iz; 1956 için yapılmış ve 
açılmış icraat olarak övünme vesilesi olmakta
dır? 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKlLÎ AIİMED ÖZEL (Sivas) 

— Muhterem arkadaşlarım, Kars Mebusu Sayın 
Sırrı Atalay'm suallerine birer birer arzı cevap 
edeceğim. Ancak cevabım miktar ve hacım ba
kımından suallerini geçecektir. Bu itibarla sa
bır ve tahammülünüzü suiistimal edeceğimden 
dolayı şimdiden özür dilerim. 

1. — Resmî istatistiklere göre, 1950 yılın
da devralınan okul sayısı 16 986 dır. 

Bunlardan 4 467 si bağımsız eğitmenli okul, 
8 i de öğretmen okullarına bağlı tatbikat okul
ları ile Galatasaray Lisesi ilk kısmıdır. 

Tatbikat okulları ve Galatasaray ilk kısmı 
ile bağımsız eğitmenli okullar bu yekûndan çı
karılırsa ilkokul sayısının 12 511 olduğu gö
rülür. 

Talebe mevcudu ise; 
Resmî istatistiklerde 1 577 002 olarak tesbit 

edilmiş bulunmaktadır. Bu mevcuttan, 115 169 
bağımsız eğitmenli okul ve 875 tatbikat okul
ları öğrenci sayısı çıkarıldığında 1950 yılında- * 
ki öğrenci sayısının 1 460 958 den ibaret ol
duğu anlaşılır. 

Eğitmenler az çok okuma yazma bilen ve 
çoğu ilk tahsil dahi yapmamış vatandaşlar ara
sından seçilerek 6 aylık bir kurs devresi geçir
dikten sonra meslekte muvakkat vazife almış 
kimselerdir. 

Bu okullar kuruluşları itibariyle 5 sınıflı 
ilk tahsil mecburiyetinin tahakkukuna imkân 
vermediğinden ve natamam bir ilk tahsilin hiç
bir zaman mecburi öğrenim sağhyamıyaea)ğıln-
dan eğitmenli okullarla bu okullardaki Öğren-
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ei sayıları tam teşkilâtlı okul sayıları arasında I 
gösterilmemiştir. 

2. — Her ne kadar 1950 de devredilen okul 
sayısı soruda 17 153 olarak ifade edilmiş ise 
de, yukarda bahsedildiği gibi ve resmî ista
tistiklere göre ilkokul sayısı, bağımsız eğitmenli 
okullar da da dâhil olduğu halde 16 986 dır. 

Fakat bu tarihe kadar 4274 sayılı Kanuna 
göre ve mükellefiyet namı altında halkı tazyik 
ederek yaptırılmış olan bu okullar teknik esas
tan âri ve kontrolsüz olarak yapılmış bulun
duklarından pek çoğu uzun. ömürlü olmaktan 
uzak, kullamlmıyacak bir durumda, harap va
ziyette devralınmıştır. 

Ezcümle 1950 de devralman bu okullardan : 
a) 587 si tamamen yıkılmış veya tehlikeli \ 

bir durumda olduğundan tahliye edilmiş, • 
b) 98 i vaktinde ikmal edilip istifadeye arz j 

edilmediğinden tamamen harabolmuş, 
c) 918 i büyük ölçüde tamire muhtaç, 
d) 303 ü toprak damlı olup çatı yapılma

dığı takdirde harabolmaya mahkûm, 
e) 1759 u esaslı inşaatı noksan kalmış, * j 
f) 1256 sı ise hijyen ve depo kısımları ya

pılmamış bir durumda bulunmuş ve bunların ya
pım, onarım ve ikmalleri için 70 645 000 liraya 
ihtiyacolduğu tesbit edilmiştir. 

1950 yılından bu yana 3048 i okulsuz köye, 
740 ı yıkılan ve harabolan yerine yeniden ol
mak üzere ceman 3 788 okul inşa edilmiş, 1583 
okulun ikmali inşaatı yapılmış ve 1965 okul da 
onarılarak işe yarar bir hale getirilmiştir. 

Şu hale göre, köylerde yeniden ve harabolan-
larm yerine inşa edilen 3 788 okulla birlikte 
bu müddet zarfında şehirlerde yapılan 393 ye
ni okul da bu yekûna dâhil edilirken 4 181 okul 
yapılmıştır. 

Yukarda açıklandığı gibi kuruluşlarındaki 
kifayetsizlik dolâyısiyle 2 705 eğitmenli okul da 
öğretmenli okula kalbedilmiştir. 

Şu hesaba göre, 1950 yılından bu tarafa ye
niden yapılan ve eğitmenliden öğretmenliye 
çevrilen okul sayısının 6 611 olmayıp bundan da 
fazla olarak 6 886 olduğunu belirtmek isterim. 

Kaldı ki, bu yılın inşaat neticesi alınmadı
ğından bu yekûnun daha da artacağı aşikârdır. 

3. Bu sorunun cevabı 1 nci maddede belir
tildiği gibi tam bir ilk öğretimi tahakkuk et-
tirmiyen eğitmenli okullar öğrenci sayısının ye-
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kûna dâhil edilmemiş olmasından ileri gelmek
tedir. 

Bununla beraber yapılan okul sayısı ile ye
niden açılan okul sayısını birbirine karıştırma
mak lâzımdır. Şayet eski iktidar zamanında 
fennî esas ve murakabeden uzak olarak yaptı
rıldıkları için pek çoğu bugün kullanılmıyan 
okul binalarının yerine aynı köylerde yeniden 
okul binası inşa etmek zarureti ile karşı karşıya 
kalmamış olsaydık; okuldan tamamen mahrum 
köylerde yeniden okul yapmak imkânını elde 
edeceğimizden açılacak okul sayısının bugünkü 
yekûnun çok üstünde olacağı tabiî idi. 

4. 1950 de sekiz öğretmen okulu ve mevcut 
okullarda 1 828 öğrenci vardı. Ayrıca 21 köy 
enstitüsü de bulunuyordu. Ancak köy enstitüle
rinin gayesi köyde geçer sanat ve ziraat erba
bı, sağlık memuru ve bu meyanda sadece köyde 
çalışacak öğretmen yetiştirmek idi. Bu bakım
dan hakiki gayeleri köy, kasaba, şehir farkı gö
zetmeksizin her muhitte başarı ile çalışabilecek 
öğretmen yetiştiren öğretmen okulları meyanın-
da bu müesseseler^zikredilmemiştir. Ancak 1950 
yılından sonradır ki, köy enstitülerinin öğret
men yetiştiren birer müessese olarak program 
ve talimatnameleri ıslah olunmuş, 6234 sayılı 
Kanunla hakiki gayesine uygun olarak birer 
öğretmen okulu haline getirilmesi sağlanmış, es
ki mezunlarının yetiştirilmeleri için kurslar 
açılmış bunların hak ve vazife bakımından di
ğer öğretmen okulları mezunlariyle beraberlik
leri temin olunmuş, maaşlarının intibakı için 
kanun lâyihası hazırlanarak Yüksek Meclise su
nulmuş, ve böylece öğretmenler arasındaki fark 
ve ikilik kaldırılmış bulunmaktadır. Eski ikti
dar zamanında ise köy enstitüleri hariç, mevcut 
13 öğretmen* okulundan beşi kapatılmıştır. Bun
lar arasında, İzmir, İstanbul, Bursa Kız, Edirne 
Erkek öğretmen okulları gibi mühim öğretmen 
yetiştiren müesseseler vardı. 

Halbuki 1950 yılından sonra Diyarbakır, 
Trabzon, Elâzığ, Bursa, öümüşane, Çorum, Ga-
zianteb, Çanakkale, Tökad, Ankara, Akşehir, 
Kastamonu ve Perşembe'de olmak üzere yeniden 
13 öğretmen Okulu açılmış bulunmaktadır. Bu
gün 42 öğretmen okulunda okuyan öğrenci sa
yısı 18 bindir. Bütün bu izahattan anlaşılacağı 
veçhile Sayın Cumhurbaşkanının Büyük Millet 
Meclisinde iradettikleri nutuklarında verdiği ra-

• 
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kamlar ne bir övünme maksadını, ne de haki
katleri tahrif etmek gayesini gütmektedir. Bu, 
sadece bir hakikatin ifadesidir. 

Kaldı ki, sabık iktidarın ilk öğretmen dâva
sında takibettiği ve sadece kemiyete dayanan, 
keyfiyeti ihmal eden siyasetinin izah ve müna
kaşasına lüzum olmadığı kanaatindeyiz. 

REİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, Maarif Vekilini dinledik. Son sözü
nü ilk olarak cevaplandırmak isterim. Bütün 
gayretlerine rağmen, bütün cehitlerine rağ
men rakamları, 1 Kasım 1956 da Sayın Cum
hurbaşkanının nutkuna hazırlamış oldukları 
bilgilerin ciddiyetiyle mütenasip bir şekle geti
remediler. Bir polemikten medet umdular. O 
zamanlar 10 lira maaşla öğretmen çalıştırıldı
ğını ifade ettiler. Sayin Maarif Vekiline şunu 
söyliyeyim ki, şu hayat şartları içinde kendile
ri 90 lirayla, hem o zamanın 10 lirasını karşı-
layamıyan 90 lira ile çalışacak öğretmen ara
makta ve bulamamaktadır. (Soldan gürültüler) 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — O za
manın 10 lirası ile" şimdiki 90 lira bir mi? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet Seba-
ti Bey, o zamanın on lirası bugünün 100 lirası
nın çok üstündedir. O zaman mebus 300 lira alı
yordu. Şimdi zatıâliniz 3 000 lira alıyorsunuz. 
(Gürültüler, sen almıyor musun sesleri, tahrif 
etme sesleri) 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) - - Yalan 
söylüyorsun... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sebati Bey, 
yalan kelimesini yüz defa, bin defa ziyadesiyle 
iade ederim, arada geçen faiziyle beraber. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak-) — O za
man 300 lira mı alıyordunuz ? Yalan söylüyor
sunuz. (Gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — 1925 te 300 
lira idi. (Gürültüler) 

SEBATİ ATAMAN (Zonguldak) — 1950 de 
"00 lira mı alıyordun! Neden yalan söylüyor
sun"? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunu söy
lerken biraz yüzünüzün kızarması lâzım gelir. 
(Soldan, şiddetli gürültüler, senin yüzünün kı
zarması lâzım sesleri) 

REİS — Rica ederim, Sırrı Bey, konuşmanı
za devam edin. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben, siyasi 

kanaati fırıl fırıl değişen, nabza göre şerbet 
yeren bir insan değilim, otur yerine Sebati Bey. 

j (Gürültüler) 
SEBATİ ATAMAN (Zonguldak) — Kürsü- ' 

den yalan söylemek.... 
I SIRRI ATALAY ^Devamla) — Yalan sizin 
! sanatınızdır, hem de mûtat sanatınızdır. (Sol-
\ dan, gürültüler, siz sözlersiniz sesleri) 
I REİS — Sırrı Bey, zamanla mukayyetsiniz, 

devam edin. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sualimin 

mevzuu ve merkezi sikleti şu idi : Müspet ve 
objektif rakamlar ancak bizi hakikatlere ulaş-

I tırabilir. Eğer rakamlar tek taraflı olursa, bi
ze ihakikatı veremez. İstatistiklerin bir maksat 
için hizmete tahsisinin, bizi hakikatlere ulaştır
ması imkânı kalmaz. Meselâ resmî istatistik
ler, ilkokul binaları hakkında muhtelif rakam
lar vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanının nut
kunda Maarif Vekâletinin beyanına göre 1950 
senesinde ilkokulların adedi 12 511 imiş. Şimdi 
bu 12 511 rakamının nerede olduğunu çıkara
cağım. 1956 da 19 122 ye çıkmış. Şimdi.arka
daş] ar, hakikaten ilkokullar adedi 12 511 miy
di? 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Nereden 
çıkarıyorsunuz bunları? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunların ce
vabı gelecek Himmet Bey, gelecek... 

Resmî istatistiklere göre 1950 yılında, 1951 
istatistik yıllığında ilkokul adedi; 1935 ten baş
layıp 1949 yılına kadar devam ediyor, işte ora
dan alıyorum. 1950 için 17 106 olarak gösteril
mektedir, resmî bir rakamdır. Vekil Bey ise bü
tün, bağımlı bağımsız, özel, ekalliyet olmak üze
re ilkokul sayısının 16 800 olduğunu söylediler. 
Okuduğum resmî istatistik, kendi devirleriniz-
deki istatistiktir, onda bu yekûn 17 106 olarak 
gösterilmiştir, 1951 istatistik yılı, sayfa 184. -bu
radan mukayese etmek mümkündür. 

Yeni iktidarın çalışmaları adlı kitapta, sayfa 
32 - 33, ilkokullardaki öğrenci sayısı 1 591 039 
olarak gösterilmekte olduğu halde Saym Cum
hurbaşkanın Maarif Vekâletinin verdiği me
hazda 1 460 000 olarak gösterilmektedir. Kalkı
nan Türkiye kitabında ise, sayfa 99, ilkokul sa
yısı 12.511 olarak gösterilmekte ve bu 12 511 
İçinde 4 467 eğitmenli okul dâhil edilmemektedir. 

I 12 bin 511 olarak verilmektedir. Şimdi Maarif 
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Vekili şuraya gelip sarahaten ifade edebilirler 
miki, kendilerinin verdikleri rakamı 16 800 ola
rak kabul edelim. Eğitmenli ve öğretmenli okul
lar bunu dâhil midir? Niçin kendi iktidarlarına 
ait kısımlarda eğitmenlileri de hesaba katarak 
ifade ediyorlar da 1̂ )50 ye gelince bunları bir ta
rafa atarak konuşuyorlar? Bu devlet ve idare 
mefhumu ile kabili telif olamaz. 

Şimdi gelelim ilkokullara devam eden çocuk
ların sayısına. 1950 de 1 milyon 460 bin olarak 
gösterilmekte, 1956 da iki milyon 116 bin olarak 
gösterilmektedir. 

1951 istatistiklerine göre bir milyon 592 bin 
622 dir. Şimdi Muhterem Maarif Vekili diyor
lar ki, bir milyon 592 bin de biz eğitmenli okul
lardaki talebeleri saymıyoruz. Eğer ciddiyet va
rit ise ve bunu tercih ediyorlarsa rakam verilirken 
1 460 binin yanında şunlar hariçtir demek lâzım
dır. izah etmek iktiza eder. Rakam veriyorsunuz 
fakat eğitmenli okullardaki talebeleri saymıyor
sunuz. Vekil Anayasanın 36 ncı maddesini de hi
çe sayıyor, mütemadiyen 1950 ye gidiyorsunuz. 
Anyasaya göre Cumhurbaşkanının nutku bir 
yıllık icraata aittir. Siz 132 bin talebeyi nasıl hi
çe sayıyorsunuz, bunlar talebe değil mi? Eskiyi 
kötülemek için bilmem ki, hakikatlere kıymak 
nasıl elinizden geliyor. Bu genç vatan evlâtlarını 
propaganda gayretkeşliği Ue nasıl olurda bir 
kalemde çıkarıp atarsınız. 

Sonra, öğretmen okulları işi geliyor : 
Yine rakam şu : 1950 de 8 tane ilköğretmen 

okulu. Şehir veya köy^ diye ayrılmıyor. İlköğret
men okulu olarak ayrılıyor. Köy enstitüsü, den
miyor. Bizim zamanımızda 8, sizin zamanınızda 
42. Demek ki, 34 tane yeni ilköğretmen okulu ya
pılmıştır. 

Haddizatında mesele şu : Köy enstitülerinin 
ismi değişti, öğretmen okulu oldu... 

SABRI ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Yal
nız ismi değil, muhtevası da değişti. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şahidim bu
rada. 25 . II . 1953 te Sayın Tevfik îleri şöyle 
diyor : «Köy çocukları için bir tahsil imkânı ve
ren 21 köy enstitüsü, yani yarınki adı ile öğret
men okulu, açtık:.» Şimdi bunların isimleri deği
şiyor, ama onlar da öğretmen okulları idi, yal
nız ismi değişmiştir, diye, programı değişmiştir, 
diye ayrıca izahat ve meşruat veriyor musunuz? 
Sizin zamanınızda 42, bizim zamanımızda 8 
(Soldan, öyle değil sesleri) öyle, öyle. Hakikat 
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bu mudur? Hakikaten öyle mi? 1950 de bu öğret
men okullarına devam eden talebe sayısı 1 828 
idi; 1956 da 18 bin olmuştur, diye mukayese edil
mektedir. Neden yalnız 8 tane şehirdeki talebe 
adedi veriliyor, köy enstitüleri verilmiyor? Ka
bul edelim ki, o zamanki enstitülerin plânları de
ğişti, programları, metotları değişti; bu enstitü
lere devam eden talebeler, evet talebeler neden 
hesaba katılmıyor, hangi zihniyetle kabul edilmi
yor? Bunların da bir lâhzada zihniyetlerini mi 
değiştirdiniz? Sorarım Marif Vekiline. Haydi bu 
enstitülerin levhalarını değiştirdiniz, peki talebe
yi nereye götürdünüz? Nasıl hesap harici tutu
yorsunuz, niçin, bunu sormak hakikaten lâzım
dır. 

Hakikatlerin vuzuhu ile ortaya çıkabilmesi 
için ilköğretimde rakamlar, 1923, 1950 veyahut 
1956 olarak verilmez. Maarif Vekili bilmelidir ki, 
ders yılı olarak verilir. Meselâ 1955 - 1956 ders 
yılı, denir. 1950 ders senesi denmez, meselâ 
1950-1951 denir. Tedris seneleri çift sene olarak 
hesabedilir. Bu şekilde vekilin dediği gibi, muka
yese yapmak ciddiyet mefhumu ile kabili telif 
değildir. 

REÎS :— Üç dakikanız kaldı, beyefendi. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Zamanım 

azalıyor," onun için sözlerimi telhis ediyorum. 
Deniyor ki; sizin zamanınızda yapılan köy 

okulları yıkılıyor. Ta, Cumhuriyetten evvel yapı
lan eski mektepler ele yıkılsa, bunları bizim zama
nımızda inşa edilmiş mektepler gibi göstermek 
doğru olur mu ve hesaptan tenzil nasıl mümkün 
olur? Her biri 20 - 30 bin liraya mal olan ve si
zin zamanınızda yapılan mekteplerden bâzıları 
daha tedris yılma girmeden yıkılmıştır. 

RAUF ONURSAL ( i zmi r )— Misal ver. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Vereyim, 

efendim. Misal vereyim. ^Meselâ, siz de bir gün 
yıkılırsınız, merak etmeyin. Yerden göğe küp dü-
zülse, en alttaki çekilip çözülse seyreyle gümbür
tüyü misillû. Sizin partiniz de yıkılınca asıl o 
sefer seyredin gümbürtüyü. 

RElS — Sırrı Bey lütfen sualinize devam 
edin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Misaller de 
vereyim size.. Argun'un Milâhlı köyü /ilkokulunun 
maliyeti 22 bin lirayı geçtiği halde kış ortacında 
içinde tedris yapılmadan yıkılmıştır. Pütürge'nin 
beş köyünün ilkokulları içlerinde birer yıl tedri-
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sat yapılmadan yıkılan köy okullarındandır. Se
çim bölgemde Tuzluca'nın köylerinin birikişinin 
okulu yapılmak yoluna gidilmiş. Bu okulları ya
pacak mütaahhit C. H. P. başkanı. Kendisine 
her türlü müşkülât çıkarılıyor tazyik ediliyor. 
(Gürültüler), ihalesi feshediliyor. (Gürültüler). 
Fakat istifa edip de D. P. ye geçtiği gün feshedi
len, mukavelesi ortadan kaldırılan taahhüt işi 
hemen tekrar kendisine veriliyor, işte pek az ya
pılan okulları da böyle yapıyorsunuz. Yapılmaz 
ve senelerce yüzüstü kalır. C. H. Partisi zama
nında da olmuş olabilir onun hesabını aranızda 
kaymakam olanlar versin. Ama ben onlara teşek
kür borçluyum. 25 bin tane okulu bulun-
mıyan köylerimizi okula kavuştursunlar da ben 
sırtımda taş taşıyayım. Bu suretle 2 milyon Türk 
evlâdı okul yüzü görsün. 

REİS — Vaktiniz tamam. 
, SİRRİ ATALAY (Devamla) — Pekâlâ. İn
şallah Vekil cevap verir de, tekrar konuşuruz. 

RElS — Söz Maarif Vekilinindir, buyurun, 
cevap verecek misiniz? 

MAARİF VEKİLİ AHMED ÖZEL (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlarım,, pek iyi bilirsiniz ki, 
maarifi kemiyet ve keyfiyet olarak iki bölümde 
mütalâa etmek lâzımdır. 

MEHMET HAZER (Kars) — Her gey öyle. 
RElS — Muhatap siz değilsiniz Mehmet Ha-

zer Bey. Bu şekilde Mecliste müzakerelerin selâ
metini kaybediyoruz. 

Devam buyurun. 
AHMED ÖZEL (Devamla) — Eski eğitmen

lik müessesesi kemiyet bakımından belki bir mik
tardı, fakat maarif anlayışiyle ve keyfiyet ola
rak bir mânasının da olmadığını takdir buyurur
sunuz/ (Soldan, bravo sesleri). Sebebi: 

Bir irfan müessesesine bilgi ve seviye, öğret
menle girer. Bu müesseseye vaktiyle sadece asker
likte çavuşluk yapmış ve orada okuryazar olmuş 
bir vatandaş altı aylık bir kurs gördükten sonra 
eğitmen olarak, müstakil eğitmen olarak tâyin 
edilirdi. Onun yapacağı öğretim ise sadece har
fin şeklini öğretmekten ibaretti. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) -~ Şimdi eğit
men var mı, yok mu? 

RElS — Muhatap siz değilsiniz, Nüvit Bey. 
MAARİF VEKİLİ AHMED ÖZEL (De-

. vamla) — Bu bakımdandir ki eğitmenlerle ya
pılan bir öğretimi şimdiki ilk öğretim müessese-
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leriyle yapılan öğretim ile mukayese etmemiz 
maarif anlayışı ile kabili telif değildir. Şüphesiz 
sadece okur yazar olmak öğretici olmaya esas teş
kil etmez. Mektep, çocuğun fikir ve hayat sevi
yesini aynı zamanda yükseltir. Eğitmenli bir 
okulda çocuk yalnız harflerin şekillerini öğrenir. 
Bunları ise bir çocuk evincft kendi kendine de 
öğrenebilir. Bu bakımdan eğitmenler yeni maa
rif sistemine ithal edilmemişlerdir. 

Köy enstitüleri, biliyorsunuz ki, kuruluş ga
yeleri bakımından bambaşka bir gaye arz etmek
tedir. Bunları öğretmen okulları ile mukayese 
etmemize imkân yoktur. Bu okullara sadece köy
lü çocukları alınırdı. Halbuki bugün bunlar ta-
mamiyle bir muallim mektebi haline sokulmuş, 
pragramları baştan aşağı değiştirilmiş, gaye ve 
hedefleri tâyin edilmiştir. (Soldan alkışlar). 

Burada izah etmek istemem.. Sabit bir mü
essese olması bakımından, bunların o zaman han
gi gayeye yöneltilmiş olduğunu hepiniz çok iyi 
bilirsiniz. (Soldan alkışlar, sağdan «Böyle ko
nuşma» sesleri). 

İHSAN HAMlD TlĞREL (Diyarbakır) — 
Bu ciheti tasrih edin anlayamadım. (Sağdan, 
«Açık söyle» sesleri). 

REİS — Devam buyurun. 
MAARİF VEKİLİ AHMED ÖZEL (Devam

la) — Yeni yapılan okullarımızın bir plân, bir 
proje dâhilinde ve teknik murakabe altında ya
pılmakta olduğunu şüphesiz ki kendi seçim böl
gelerinizi gezdiğiniz zaman müşahede etmektesi
niz. Bilhassa bunlar asırdide müesseselerdir. Ya
pılan bir binanın amortisman müddeti en az 50 
senedir. Üç beş sene sonra yıkılan bir bina tek
nik evsaftan mahrumdur. Bunlar kısa zamanda 
yıkıldığı için, bir tekııisiyeri olarak da arz ediyo
rum ki teknik vasfı haiz binalar değil idiler. 

Mâruzâtım bu kadardır. (Soldan alkışlar). 
REİS — Sırrı Atalay, buyurun. 
SİRRİ ATALAY (Kars) — Biz, rakamların 

maksatlara göre kullanıldığını ve bu-maksadın 
açık olduğunu işaretle bunun için soru verdiği
mizi, cevap verirken peşinen ifade etmiştik. Maa
rif Vekili meseleleri ,nerelere götürmek istiyor? 
Fakat kuvvetli tarafları değildir. Şimdi köy 
enstitüleri hangi maksatlarla kuruldu, nereye 
gidiyordu? demek istiyorlar. (Soldan, evet ses
leri) Şu kürsüde bunun daha şatafatlı, daha 
hararetli celseleri olmuş, daha çok müzakereleri 
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yapılmıştır. 1950 senesinden beri mebusum. Bun
ların şahidi oldum. Fakat bana söyliyebilirler mi 
iddia ve ithamda bulunan Sayın Tevfik îleri; 
en çok neyi bulduklarını* ve kimlerin mahkûm 
olduğunu izah ederler mi? Binaenaleyh ceffel
kalem delilsiz olarak itham etmek kolaydır. Eğer 
hepimiz geçmiş bir müesseseye sırtımızı döndü
ğümüz zaman elimizde delil olmadan mücerret 
sözlerle itham edersek bu, gayet kolaydır. Fakat 
bu objektif ve insaflı usul medeni yol değildir. 
Hepimiz birbirimizi kıyasıya itham ederiz. Me
sele, elle tutulur deliller ortaya atılmasmdadır. 
(Soldan, daha ne delil istiyorsunuz, bunlar kâfi 
değil mi? sesleri) Şimdi Vekil Bey diyor ki; biz 
programı değiştirdik. Ben kendisine hemen söy-
liyeyim ki; bu Sayın Vekile nasibolmamıştır. Köy 
enstitüleri kurulduktan sonra onların programın
daki değişiklik yine Halk Partisi tarafından 
yapılmış ve ıslahı yoluna gidilmiştir. (Soldan, 
gürültüler, ne münasebet sesleri) Hâdiseler mey^ 
danda, niçin itiraz ediyorsunuz ? Reşat Şemset
tin Sirer merhum köy enstitülerinin ıslahı ve da
ha iyi işlemesi yoluna gitmiştir. Bugün Endo
nezya'dan ve dünyanın her tarafından Türkiye'
yi ziyarete gelenler Halkevleriyle, köy enstitü
lerini aramaktadırlar. (Soldan, gürültüler, mü
dafaası sana düştü galiba sesleri) Arkadaşlar, 
bu köy ̂ enstitülerinin müdafaasını j^apmak, bu 
müesseselerin kuruluşunda, beyaz oylarını kul
lananlara düşer ve bunların başında da şimdi 
itirazda bulunan Sinan Beyin olması icabeder. 
(Soldan, gülüşmeler, ne münasebet sesleri, gürül
tüler). 

Şimdi, Muhterem Vekil diyor ki; eğitmenli 
okulların programlan o şekildedir ki, bir çavuş 
bir köy eğitmenidir. Bu sebeple onun okuttuğu 
şekildedir ye bunun için hesaba katmadık. 

Şimdi, ben Maarif Vekiline sorayım : 17 bin 
olarak yahut 19 bine çıkardıklarını söyledikleri 
rakam içerisinde kaç bin aded eğitmen vardır? 
Sen benim iktidarımı küçültmek için bunları he-
şabetmezsin, kendine gelince hesabedersin. Fa
kat bu 19 bin olarak verdiğin rakam içinde en 
aşağı üç bini bulan eğitmen dâhil değil midir? 
Dâhildir. Neden kendine gelince dâhil ediyor
sun da benimkine gelince dâhil etmiyorsun ? Öl
çü bu mu?- Kıstas bu mu olacak ve biz hikikatı 
vatandaşa bu yoldan mı götüreceğiz ? 

•.. • "Arkadaşlar, hakikatleri söylemek biziır vazi
femizdir. Hakikatleri bizim kadar sizin de söv-
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lemeniz lâzımdır. Eğer biz hakikatleri söyliye-
mezsek ve eğer hakikatleri söyliyenleri nabza gö-
*̂re şerbet vermiyor diye susturur, ve tazyik eder
sek nereye gittiğimizi sormamız lâzımdır. (Sağ
dan, alkışlar) îşte bu rakamlar böylesine haki
katin dışında ve uzağında devam ederse bizi 
hiçbir zaman hikikata götüremez. 

SINAN TEKELÎOĞLÜ (Seyhan) — Bana 
sataşıldı söz istiyorum. 

REÎS — Sinan Bey istirham ederim... (Sol
dan devamlı gürültüler, «sataşıldı, konuşsun» 
sesleri..) Müsaade buyurun efendim. Çok rica 
ederim beyler, gürültü ve itiraz tezahürleri 
ile Riyaset kendisine terettübeden vazifeden 
imtina edemez. Sim Atalay'm Sinan Tekeli-
oğlu arkadaşımıza sataştığına Riyaset kaani de
ğildir. Musir misiniz beyefendi?... 

SÎNAN' TEKBLÎÖĞLU (Seyhan) — Evet. 
REÎS — Sinan Tekelioğlu İsrar ettikleri 

için oknuşup konuşmaması hususunu reylerini
ze arz ediyorum. Konuşmasını istiyenler... îste-
miyenler... Buyurun Sinan Bey. (Alkışlar) 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, bu meseleye hiç parmak dokundurmak 
istemezdim. Çünkü köy enstitüleri kurulurken, 
bizim o zaman aramızda bulunan arkadaşlar
dan hemen hiç kimseyi bugün Halk Partisinde 
göremiyorum, hepsi yeni gelmişlerdir. Fakat o 
zamanın mücrimlerini, bütün kudret ve kuvvet
leri ile müdafaa eden bu gençlere acımaktan 
başka elimizden bir şey gelmiyor. (Sağdan gü
rültüler) 

REÎS — Rica ediyorum, mevzua girin, efen
dim. 

SÎNAN TEKELÎOĞLÜ (Devamla) — Arka
daşlar, Köy Enstitüleri Kanunu geldiği zaman, 
o kadar şatafatlı, o kadar mutantan bir şekil
de getirildi ki, evet biz de o saman ona rey ver-
.dik. (Gülüşmeler, tamam sesleri) Fakat ikinci 
defa köy enstitülerinden çıkan muallimlerin va
zife ve salâhiyetlerine dair kanun getirilince 
kürsüden sıra kararcasına konuşan bendim. 
(Soldan, bravo sesleri) Arkadaşlar o bir komü
nist yuvası idi. Hasanoğlan Köy Enstitüsünün 
tayyare ile üstünden geçiniz, görürsünüz.. (Sağ
dan, ayıp, ayıp sesleri) Size ayıp.. Onları mü
dafaa mı etmek istiyorsunuz Hâlâ inkâr mı 
ediyorsunuz? Biz bu işi kurutmak için bütün 
gücümüzle çalışıyoruz, siz aksinde hâlâ ısrar 
ediyorsunuz. 
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TURGUT GÖLE (Kars) — Orada şu anda 

okuyan çocuklarımız vardır. 
SİNAN TEKELİOÖLU (Devamla) — Arka

daşlar, bu kanunda köy kadınlarının 25 kilo
metre uzsğa gitmesi hükmünü koymuştu zanne
derim Sayın Refik Koraltan da o zaman burada 
idi, bir köylü kadını... 

REİS — Efendim biz burada eski kanu
nun müzakeresini yapmıyoruz.. Siz o kanuna 
beyaz rey verip vermediğinizi söyliyeceksiniz, 
efendim. 

SİNAN TEKELİOÖLU (Devamla) — Reis 
Bey, evet, ben de bunu söyliyeceğim ama bum
da beyaz rey vermedim deyip ineyim mi? 

REİS .— Devam edin efendim. (Devam, de
vam sesleri) 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Bı
rakmıyorsunuz ki edeyim. Şimdi, o kanuna gö
re. askerde, şurada burada olan adamların ka
dınlarının çalıştırılması mümkün olmazsa, ba
balarının ihtiyar da olsa onlar namına yirmişer 
gün çalıştırılması isteniliyordu. 

Çıktım, dedim ki : «Harbi Umumiyi bu yüz
den kaybettik, siz memleketi perişan etmek is
tiyorsunuz.* Aşa-nda zabıtlarda bunların hepsi 
vardır, TTıTk Partili gene arkadaşlarıma tavsive 
ederim, okusunlar ve istifade etsinler. (Sağdan. 
gürültüler) Kırmızı reyim de. oradadır, isterler
se baksınlar. 

Ben Halk Partisinden rica ederim, muhale
fettedirler, memleketin muhalefete ihtiyacı var
dır; fakat o hâdiseyi müdafaa ederek, memle
ketin içerisinde onların açmış okluğu rahneyi 
tekrar ederek milletin gözüne girmeye çalış
masınlar. (Soldan, alkışlar) (Sağdan, gürültü
ler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Reis Bey bana 
sataştılar, söz istiyorum. 

REİS — Efendim, sual müessesesi karşılık-. 
lı konuşma müessesesi değildir. Sual cevaplan
dırılmıştır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bana «acınacak 
adam-» dedi, cevap vereceğim. 

REİS — Riyaset bir sataşmanın vâki oldu
ğu kanatinde delildir, ısrar ediyor musunuz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet, direniyo
rum. 

REİS — Sırrı Atalay Bey. «Sinan Tekelio*-
Iıı'nıın «acıyorum onlara» dediği için bana. sa-
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j taşmıştır diye konuşmak istemekte ve ısrar et

mektedir. Riyaset burada bir sataşma olduğu 
Y kanaatinde değildir. Sırrı Atalay Beyin konu

şup konuşmaması hususunu reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
memiştir. 

Sual cevaplandırılmıştır. (Sağdan, alkışlar) 

3. — Tunceli Mebusu Ars1 an Bora'nın, Nu-
I Gaibin öveninin sulanması için yapılacak tesisata 

dair Dahiliye, M-aliye ve Nafıa Vekillerinden şi
fahi suali (6/283) 

RE^S — >rslan Bora, buradalar mı efen-
Vm?.. (Burada sesleri) Maliye Vekili?.. Bura
l ı . Dahiliye Vekili de burada. Nafıa Vekili yok. 

n ual cevaplandırılacaktır, efendim. Suali oku
yoruz. 

23 . XI.1956 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine -

** Aşağıda yazılı hususların Nafıa, Dahiliye, 
Maliye Vekilleri tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasının teminine müsaadelerinizi saygı
larımla rica ederim. 

Tunceli Mebus 
Arslan Bora 

1. Nusaybin ovasının Cağcağ suyu ile su
lama bent ve kanallarının hangi tarihte teslim 

I edilmek üzere ihaleleri yapılmıştır? Ve kaça 
ihale edilmiştir? Sulanacak arazi miktarı ne 
kadardır? 

2. Sulama bent ve kanalları bütün olarak 
mı, yoksa kısımlara ayrılarak mı ihaleleri ya
kılmıştır? Halen bunlardan kaç kısım tamam
lanmış ve geriye kaç kısım kalmıştır? Yapılan 
kısımlar için sarf edilen para miktarı nedir? 

3. İhaleyi alan mütaahhidin bu işi yürüte-
liyerek başka bir mütaahJMde devretmesinin 
ebepleri nedir? 

4. 5 - 6 seneden beri ihaleleri yapılan Cağ* 
cağ suyu sulama kanallarının bugüne kadar 
ikmal edilememesinin ve inşaata devamlı bir 
şekilde mâni olunmasının sebebi mezkûr suyun 
direk olarak Suriye çiftçilerine bir bedel mu
kabilinde satılmasından ileri geldiği civar hal
kı arasında kuvvetli bir • şayia olarak söylen
mektedir. Bu durumdan vekâletin haberi va r 
mıdır? Varsa mesul şahıslar hakkında bir tah-

I ki kat açılmış mıdır? Açılmış we takküc&tteı ttey. 
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ri nedir? Eğer vekâletin haberi yoksa mahal- I 
linde meseleyi tahkik bakımından bir tedbir i 
,ıl ıayı düşünüyor mu? , j 

5. Keza suyu sattıkları iddia olunan bâzı j 
şahısların su bendinin yapılmasına mâni okluk- i 
lan ve hattâ mütaahhidin yaptırdığı bent kıs

ımda mezkûr şahıslar tarafından yıktırıldığı 
doğru mudur? Doğru ise mesuller hakkında ka- | 
mini bir takibat yapılmış mıdır? Yapılmış ise 
tahkikat (halen ne safhadadır? 

ADLÎYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKÂ-
V]Tİ VEKİLİ HÜSEYİN A.VNİ GÖKTÜRK 

T d e ) — Muhterem arkadaşlarım; bu suale 
-ekâletimi ilgilendirmesi bakımından kendile
rini tatmin edecek muktazi cevabı verebilmem 
irin lâzımgelen malûmat ve vesikaları toplaya-
-na-ıış bulunuyorum, on beş günlük bir muhle- j 
tin verilmesini rica ederim. 

REİS — İki hafta mehil istiyorlar. Esasen i 
Nafıa Vekili de yoklar. On beş gün sonraya bı
rakılmıştır. 

4. —Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, Top
lantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki Kanu
nun tatbikatı dolayısiyle vâki şikâyetle?-^ üzerin". 
ne gibi muamele yapıldığına dair sualine Dahi
liye VekâUti Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün 
şifahi cevabı (6/284) 

REİS — Suali okuyoruz, efendim. 

Ankara: 24. XI 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun Dahiliye Vekili ta

rafından cevaplandırılmasına delâletinizi sayg y-
la rica ederim. 

Kırşehir Mebusu 
Ahmet Bil cin 

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki 
Kanunun idari makamla^ tarafından keyfî ve in- I 
dî tatbiki karşısında Dahiliye Vekâleti makamı- j 
na 3 Ağustos 1956 günü Samsun'dan «sureti aşa
ğıda vazıh» yıldırım telgrafı çekmiştim. 

«Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki 
Kanun tasarısını, Hükümetin huzuru ile inceli-
ven Muvakkat Komisyon raporunda, Hükümetin 
do muvafakatiyle (kendi mensupları arasında) 
ibore^nde, kongrelere dinleyici ve davetli olarnk 
n-rşkal^nnın gelmesine mâni bir mâna bulunma-
^^n-m, varulan müzakerelerde tebarüz ettiği sa-
rahû/^h ifacfe edildiği Vö frogütte k&Jdar tatbika- i 
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tın da bu yolda cereyan eylediği bilinen bir key
fiyet olduğu halde, yarın yapılacak ilce kongre
mize parti mensuplar]ndan başka tek kimsenin 
giremiyeceği basın 'mensupları huzurunda, 27 Ha
ziran 1050 tarihli Meclis tutanağını ibraz etıne-
•ılze rağmen, Samsun Valisi tarafından ısrar]r 

ifade edilmiştir. 
Diğer taraftan, milletvekillerinin vatandaş

larla hasbıhalde bulunmamasının, bu kanunun 
şümulüne giremiyeceği ve bu gibi temasların Ana
yasanın milletvekillerine tahmil ettiği vazifenin 
icaplarından olduğu kanunun müzakeresi esna
sında komisyon tarafından ifade ve zaptedildiği 
halde, milletvekili sıfatı ile parti idarecileri di- . 
şıııda hiçbir vatandaşla temas edemiyeceğimiz, 
idari makamlarca ifade edilmiş, ve yanımıza ge
le iı vatandaşlar uzaklaştırılmıştır. 

Mevcut kanunlara ve Anayasaya tamamiyle 
muhalif olan ve memlekette huzursuzluk yarata
cağı tabiî bulunan ve her yerde raslıyacağımız 
anlaşılan bu gibi keyfî hareketleri önliyecek âcil 
tedbirler almanızı rica ederim.» 

Bu telgrafımıza ve Dahiliye Vekâleti Müste
şarı ile vâki mütaaddit telefon muhabere! eri mi-
70 rağmen şikâyet ettiğimiz kanunsuzluklar ve 
musırrane zabıta takipleri devam etmiş, bu hâ- . 
-liseler de basın yolu ile af kârı umumiyeye inti
kal etmiştir. 

'Buna rağmen bu yolda hiçbir şikâyetin Da
hiliye Vekâletine intikal etmemiş oldfığu yolun
da Dahiliye Vekâleti Vekilinin 21 Kasını 1956 
günü Meclis kürsüsünde beyanda bulunduğunu 
hayretle müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Yukarda metni yazılı telgrafımız ve telefon
la vâki şikâyetlerimiz üzerine kanunların hüs-
nütatbikiyle mükellef olan vekâlet makamı ne 
gibi bir muameleye tevessül etmiştir? 

REÎS — Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Dahiliye Vekâleti Vekili. 
ADLÎYE VEKİLt 'VE DAHİLÎYE VEKÂ

LETİ VEKÎLÎ HÜSEYİN AVNÎ GÖKTÜRK # 

(Niğde) — Aziz arkadaşlar, Kırşehir Mebusu Ah
met Bilgin arkadaşımızın şifahi sual takririne 
cevabımı arz ediyorum: 

6761 sayılı Toplantılar ve gösteri yürüyüş?-
leri Kanununun tatbikatında mebus arkadaşları
mızın, hor ne soHlde olursa olsun ti1"'1"!" y^^r. 
bırakılmadıklarım bundan evvelki sözlü sorular 
münasebetiyle arz ve izah etmiştim. (Sağdan, gü
lüşmeler) Görüyordunuz ki, arkadaşlar, bu kabil-
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den sözlü sorular tevali etmektedir. Yani aynı me
seleyi temcit pilâvı gibi ısıtıp ısıtıp Yüksek Mec
lisin huzuruna mütemadiyen getirdiler ve getire
cekler... 

HASAN KANGAL (Tokad) — Yazık, yazık! 
Sizin icraatınız temcit pilâvı gibi devam ediyor. 

REİS — Müsaade buyurun, dinleyin, efen
dim. 

HASAN KANGAL (Tokad) — Yazık, yazık! 
Yazık ki, hocasın. 

HÜSEYİN AVNÎ GÖKTÜRK (Devamla) — 
Görüyorsunuz ki, beşerî hayatta ana, baba nasıl 
muhterem ve mübeccel ise, hocalar da», ne olursa 
olsun, o kadar muhterem ve mübecceldir. Bunu 
içinizde bilmiyen ve kabul etmiyen yoktur sanı
rım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — ilmi ile 
amel eden hoca olursa hürmet edilir. 

ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLÎYE VEKÂ
LETİ VEKÎLÎ HÜSEYİN AVNÎ GÖKTÜRK 
(Devamla) — Benden hiç olmazsa zerre kadar da 
olsp. ilim tanhsil etmiş olan şu arkadaş her türlü 
insani ve ahlâki kaideleri inkâr etmek suretiyle 
huzurunuzda hocalık hakkıma tecavüz etmektedir. 

HASAN KANGAL (Tokad) — Hocam değil
sin, reddederim. 

ADLİYE VEKİLİ VE DAHÎLÎYE 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 
(Devomla)»— Hasan Kangal'ın, huzurunuzda 
söylediği pervasız bu insanlığa, bu ahlâka, bu 
muaşerete sığmıyan sözlerinin takbihini bir vazi
fe bilirim. Hocaya itaat anaya babaya itaatten 
daha müreccah iken Hasan Kangal arkadaşımı
zın bu şekilde konuşması onun ne kadar aşağı 
olduğunu gösteriyor. (Sağdan, gürültüler). 

HASAN KANGAL (Tokad) — Reddederim 
bu sözlerinizi, hocam değilsin. 

ADLÎYE VEKlLÎ VE DAHÎLÎYE 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 
(Devamla) — Hacalığını yapmış olduğum ve 
bununla iftihar ettiğim, vatana ve millete ifa 
ettikleri hizmet ve gösterdikleri başarılarından 
gurur duyduğum, gerek bu Meclis içinde gerekse 
dışında, pek muhterem zatler vardır. Çok şükür 
ki, Hasan Kangal bunlardan biri değilmiş. (Sol
dan, gülüşmeler). 

HASAN KANGAL (Devamla) — Çok şükür 
ki, talebeniz değilim. 

ADLÎYE VEKlLÎ VE DAHÎLÎYE VEKÂ
LETİ H. AYNÎ GÖKTÜRK (Devamla) ~ Hasan 
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Kangal Beye güzel bir sözü hatırlatmak isterim. 
Bu, Cenabı Peygamberin sözüdür. Hasan Kan
gal bunu bilmiyor, öğrensin : «Men allemenî har-
fen, fakad sayyarenî abden.» (Sağdan, gürültü
ler) 

REİS — Hasan Kangal arkadaşımız müza
kereyi, Riyaset tarafından yapılan üç ihtara rağ
men, ihlâl ve Adliye Vekilinin şahsını hedef tu
tarak hakaret etmektedir.- Kendisinin bu celse 
için salondan çıkarılmasını reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. (Soldan, çık dışarı sesleri) (Sağdan, 
gürültüler) 

HASAN KANGAL . (Tokad) — Seni dinle-
mektense dışarı çıkmayı tercih ederim. 

ADLİYE VEKlLÎ VE DAHİLİYE VEKÂ
LETİ VEKlLÎ HÜSEYİN AVNl GÖKTÜRK 
(Devamla) — Hasan Kangal gibiler hatırlasın
lar; (Hocaya hürmet etmek, anaya babaya hür
met etmekten müreccahtır.) Bu söz Hazreti Pey
gamberin sözüdür. Elhamdülillah müslümanız. 
Hepimiz Peygamberin sözlerine inanırız. Hasan 
Kangal bunları da bilsin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Siz de 
kanuna hürmet edin. 

ADLİYE VEKlLl VE DAHİLİYE VEKÂ
LETİ VEKlLÎ HÜSEYİN AVNÎ GÖKTÜRK 
(Devamla) —• Arkadaşlar, görüyorsunuz ki, sual 
müessesesi aynı şeyleri tekrarlıyor, Büyük Mec
lis bunları bilsin, Yüksek Meclise tekrar tekrar 
müracaat edilijror. Adedleri epeyce ehemmiyetli 
olan bu arkadaşlar aynı suali mütemadiyen ge
tirecek olurlarsa bunun sonu nereye varacak? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Hâdi
seler devam ediyor. Istıraplar ve kanunsuzluk
lar devam ediyor. 

ADLÎYE VEKÎLÎ VE DAHÎLÎYE VEKÂ-
LETÎ VEKÎLÎ H. AVNÎ GÖKTÜRK (Devam
la) — Sual müessesesi muayyen bir mesele hak
kında bir mebusun tenevvürüne medar olacak bir 
yoldur. Yoksa, küfür vesilesi değildir, hocalığa, 
hususi şahıslara, hususiyata taarruz için bir ve
sile değildir. (Soldan, bravo sesleri) (Sağdan, 
gürültüler). 

Şimdi farzediniz ki, arkadaşlar, bir muhte
rem mebus kanuna, Anayasaya ve tüzüğe daya
narak bir mesele hakkında sual sorar; alâkalı 
vekil cevap verir. Bu cevapla tatmin edilir veya 
edilmez. Bundan dolayı îhzmava hakkı yoktur. 

80 
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başka usulsüz yollara teşebbüs etmeye hakkı yok
tur. Bu evvelâ âdabı muaşeret icabıdır. İkincisi, 
aynı suali ertesi gün bir başka arkadaş* sorarsa, 
«dün bunu cevaplandırdık, daha ne istiyorsu
nuz?» demek hata mıdır? Yalnız bugünkü gün
demde bu mealde üç sual daha var. 

DEVLET VEKİLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) 
— Cevap verme hocam. 

ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKÂ
LETİ VEKİLİ H. AVNİ GÖKTÜRK (Devam
la) — Bir suali mütemadiyen aynı şekilde sor
makta ne mâna var? Hâkimler hakkındaki sual
ler otuzu buldu. Meclis tahkikatı dediniz, ileri 
sürdünüz, istizah dediniz, sual dediniz sordunuz. 
Ona rağmen tevali ediyor. (Sağdan, gürültüler) 
(Soldan, yaşa sesleri) Bunu hatırlatıyoruz, ar
kasından şerefli bir meslekin adını (hoca) diye 
tahkir yerine kullanıyorsunuz. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Siz sebebi
yet verdiniz. Zamanında cevap vermediniz. 

ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKÂ
LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK 
(Devamla) — Nüvit Bey, konuşulurken bulun
mazsınız. Niçin Mecliste bulunmuyorsunuz? Su
al sorunca Mecliste hazır bulunun ki, cevap iste
mek hakkınız olsun. 

Arkadaşlar, sadede geliyorum. Fuzuliye yapı
lan haksızlık gibi haksızlık oluyor. Ben sorulan-

" dan başkasına cevap veremem. Cevap da sizi ya 
tatmin eder, veya etmez. Tatmin etmeyince kız
maya ne hakkınız var? (Sağdan, soldan, gürül
tüler) 

REİS — İstirham ederim, böyle müzakerenin 
altından kalkamayız. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Malatya) — Sual 
haricinde konuşturursanız, tabiî böyle olur. 

HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — 
Hocalığıma tecavüz ederseniz, elbette bundan 
dolayı kendimi müdafaa ederim. 

Ahmet Bilgin arkadaşım, geçen burada vâ
ki beyanımı tekzibedeceğinden bahsetti. Dahi
liye Vekâletine gönderdiği bir telgraf var. Bu
gün mevzu bu. 

Ahmet Bilgin arkadaşım bu beyanı tekzib
edeceğinden bahsile Dahiliye Vekâletine gönder
diği bir şikâyet telini bugün huzurunuzda ce
vaplandırmakta olduğum sözlü sorusuna mevzu 
olarak almıştır. 

Cevabımı arz etmeden evvel Samsun'dan çek-
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miş olduğu bu tel yazısını hep birlikte gözden 
geçirelim. Telgraf aynen şudur : 

Dahiliye Vekâleti Yüksek Makamına 
Ankara 

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki 
kanun lâyihasını Hükümetin huzuriyle tetkik 
eden Muvakkat Encümen raporunda Hükümetin 
de muvafakatiyle (kendi mensuplan arasında) 
ibaresinde kongrelere samiin ve davetli olarak 
başkalarının gelmesine mâni bir mâna bulunma
dığının yapılan müzakerelerde tebarüz ettiği sa
rahaten ifade edildiği ve bugüne kadar tatbika
tın da bu yolda cereyan eylediği bilinen bir key
fiyet olduğu halde yarm yapılacak ilce kongre
mizde parti mensuplarından başka kimsenin gi-
remiyöceği, basın mensupları huzurunda 27 Ha
ziran 1956 tarihli Meclis tutanağını ibraz etme
mize rağmen, Samsun Valisi tarafından ısrarla 
ifade edilmiştir. 

Diğer taraftan milletvekillerinin vatandaş
larla hasbihalde bulunmasının bu kanunun şü
mulüne giremiyeceği ve bu gibi temasların Ana
yasanın milletvekillerine tahmil ettiği vazifenin 
icaplarından olduğu kanunun müzakeresi esna
sında komisyon tarafından ifade ve zaptedildiği 
halde, milletvekili sıfatiyle parti idarecileri dı
şında hiçbir vatandaşla temas edemiyeceğimiz 
idari makamlarca ifade edilmiş ve yanımıza ge
len vatandaşlar uzaklaştırılmıştır. 

Mevcut kanunlara ve Anayasaya tamamiyle 
muhalif olan ve memlekette huzursuzluk yara
tacağı tabiî bulunan ve her yerde raslıyacağı-
mız anlaşılan bu gibi keyfî hareketleri önliyecek 
âcil tedbirler almanızı saygıyla rica ederim. 

Kırşehir Mebusu 
Ahmet Bilgin 

Görülüyor ki, Dahiliye Vekâletine intikal et
tirilen şikâyet telinde zabıtanın devamlı takibine 
mâruz kaldıklarından bahis bir kelime dahi yok
tur. Şu halde bu tel yazısı; evvelce bu konuda 
yapmış olduğum beyanları tekzip değil, teyidey-
lemektedir. Vekâlet müsteşarı ile yaptığına işa
ret ettiği telefon muhaberesinin de, asla polis 
takibatından şikâyeti mutazammm olmayıp bu 
telgrafta bahis konusu edilen hususlara maksur 
ve münhasır kaldığını arz etmek isterim. 

Mebusların vatandaşlarla olan temaslarına 
gelince : Daha önce aynı mevzua temas eden bâ
zı arkadaşlarımın sözlü sorulan vesilesiyle arz 
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etmig olduğum üzere 6761 sayılı Kanuna aykırı 
bir toplantı ve gösteri yürüyüşü mahiyeti arz 
etmemek kaydiyle mebuslarımızın vatandaşlar
la her zaman temasları Teşkilâtı Esasiye Kanu
numuzun teminatı altındadır. 

Telgrafta mevzuubahsedilen Muvakkat Ko
misyon raporunda filvaki işaret etikleri şekilde 
bir kayıt mevcuttur. Ancak takdir Duyurulaca
ğı gibi hukukumuzda teessüs etmiş olan içtihat
lara göre, kanun metninde sarahaten tesis edil
miş bir hüküm muvacehesinde, o hükmü ihmal 
ederek tatbikatın raporda yer alan ifade ve iba
relere uyarak cereyan ettirilmesi elbette ki müm
kün değildir. Yani, kanunlarımızın yorumlanma-
smda ve tatbikatında kanunları hazırlayıcı mad
delerin ancak hükümlerle maddeler mutabakat 
halinde bulunduğu zaman kıymet ifade eder. 

« Metinlerin sarahaten hazırlanması mataryalle-
rinde, malzemesinde zikredildiğinden daha 
başka bir hüküm arz ederse elbette ka
nun hükmü mutadır. Diğerleri ihmal edi
lir. Vaziyet bundan ibarettir. Hürmetlerimle arz 
ederim. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Ahmet Bilgin. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar; Dahiliye Vekâleti Vekili gerek bun
dan evvelki konuşmalarında ve gerekse şimdiki 
konuşmalarında milletvekilinin takibedilmediği 
ve milletvekillerinin vatandaşlarla temasına mâ
ni olunmadığı şeklinde burada beyanda bulun
dular. Milletvekillerinin hakikaten takibedil-
mekte olduğunu ve her adımda resmî ve sivil 
zbaıta kuvvetleri tarafından takibedilmekte ol
duğunu, vatandaşlarla temasına fiilen mâni ol
duğunu bütün vesaiki ile ispat etmek için söz 
almış bulunuyorum. 

Dahiliye Vekâleti Vekili, buraya zabıta âmir
lerinin kendi telâkkilerine göre bu gibi muame
lelere tevessül etmişler, bâzı uygunsuz hareket
ler yapmışlardır. İş böyle olduğu halde bunu 
önleyici tedbirler alınmamıştır. Bu gibi vaziyet
leri önleyici tedbirler alacağız, diye gelmiş ol
salardı, huzurunuza çıkmıyacaktım. Bu hal mü
temadiyen devam etmekte olduğuna ve her vi
lâyette ayrı ayrı muamelelere mâruz kaldığı
mıza göre, bütün bu muameleleri buraya ayrı 
bir soru halinde getirirsek o vakit vaziyet ne 
olacaktır? (Soldan, «Getirmekte serbestsin.» ses
leri) îcabederse getireceğim tabiîdir. Çünkü her 
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vilâyette ayrı ayrı muamelelere tâbi tutulduğu
muz vesaiki ile bellidir. (Soldan, gürültüler, gû-

| İtişmeler*.) 
Muhterem arkadaşlar, buradan Karadeniz'e 

! doğru seyahate çıktığımız zaman.... 
I TKVFİK İLERİ (Samsun) — Karadeniz'de 

mi seyahat ettiniz ?• 
AHMET BİLGİN (Devamla) — Karadeniz 

vilâyetlerine doğru. Karadeniz'de gemi kullanıp 
yürüyecek değiliz, sizin gibi kuvvetimiz yok. 
Siz denizde de yürürsünüz. 

Karadeniz vilâyetlerine doğru, seyahate çık
tığımız zaman ilk merhalemiz olan Çorum'a ge
lirken, Çorum'a 25 kilometreden itibaren zabıta 
kuvvetleriyle, emniyet jipleriyle karşılaştık. 
(Soldan; gülüşmeler, «Merasimle karşılamışlar, 
fena mı?» sesleri) Bütün yol boyunca etrafımı
zın sivil ve resmî elbiseli polis memurlariyle 
çevrilmiş olduğunu gördük. (Soldan: Gürültü
ler, «O sizin vehminiz.» sesleri) Orada şehir lo
kantasının bahçesinde bir kahve içip yolumuza 
devam edip gidecekken masamızın yanında kol
tuğumuzun altına kadar gizlice sokulan zabıta 
memurları bütün konuşmalarımızı dinlediler. 
İnanmazsanız işte rejimleriyle arz edeyim: 
(Hangi gazete? sesleri.) İşte Yeni Sabah gazetesi, 
diğerlerinde de vardır. Bunlar efkârı umumiyc-
ye aksetti. Hattâ fotoğraflar çekilirken bu 

I memurlardan bir tanesi kaçtı, diğeri de şapkası ' 
ile yüzünü kapadı. Bunun üzerine Osman Bö-
lükbaşı dedi ki: «Ayıpsa niçin bizi takibediyor-
sun? Eğer ayıp değilse yüzünü niçin şapka 

I ile kapatıyorsun?» Bir şey söyliyemedi, yalnız 
I yüzünü örtmekle iktifa etti. Buna oradaki bü-
I tün gazeteciler şahittir. İşte resimler, Vekil Bey 

baksın. Bütün bunlar gazeteler vasıtasiyle ef-
I kârı umıımiyeye intikal etti. Niçin tekzibetm-e-

dileH 
Binaenaleyh takibedilmek ve hattâ adım adım 

takibedilmek vâkıdır. Birçok misalleri vardır. 
I Bölükbaşı, bu resmin altına «Demokrasimizin 
I resmi» yazılsın, dedi. Hakikaten Yeni Sabah öy

le yazmış. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Hoca

dır, fazla incitme Ahmet Bey. 
AHMET BİLGİN (Devamla) — Havza'ya 

geldik arkadaşlar. Kaymakam emir vermiş; 
«Mebuslar parti idare heyeti üyelerinden başka-

I sı ile konuşmıyacak» diye.. 



t : 13 7.12 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ka

vak'ta, Kavak'ta.. 
AHMET BÎLGÎN (Devamla) — Bunmı için

dir ki, bizimle konugmak istiyen vatandaşlar ve 
partililer zabıta memurları tarafından uzaklaş
tırıldılar. Biz ancak parti idare heyeti * üyeleri 
ile görüşebildik. Belki bu kaymakam kanunu 
böyle anlamıştır diye, bir şey demedik. Ora
dan Kavak'a gittik. Orada da aynı emirle kar
şılaştık. Tecessüs dolayısiyle gelen bâzı vatan
daşlar toplandılar. Bir bekçibaşı geldi„ «Kay
makam beyin eniri var, dağılacaksınız.» dedi. 
(Gülüşmeler) Anladık ki, bu emirler bir mem
badan çıkıyor. Onun için zabıtla tevsik ettik ve 
bckçibaşma, imza et, dağıt, dedik. «Âmirime da
nışayım, sonra imza'ederim.» dedi, gitti ve bir 
daha gelmedi. Jandarma çavuşu geldi, imza 
edeceğim ve dağıtacağım dedi, beş on kişiyi sü
rükledi, dağıttı, o da gitti. İmza etmedi. İşte ve
sikalar, matbuat mümessillerinin ve orada hazır 
bulunan vatandaşların imzalarını havi zabıt ya-
nımdadır, gelin, bakın. Saklı, gizli bir şey değil. 

Oradan Samsun'a gittik. Yolda bizi silâhlı 
jandarmalar takibetti, Jiplerle emniyet memur
ları takibetti. (Soldan, gürültüler) İkinci gü
nü vali beye, matbuat mümessillerinin yanında 
şunları ifade ettim, dedim ki; «Vali bey, vilâye
tiniz hududuna ayak bastığımız andan itibaren 
silâhlı kuvvetlerle karşılaştık. Sanki buraya ge
lenler bir işgal ordusu kumandanı mı idi? Ya
hut da Topal Osman çetesi hortlamış da Samsun 'u 
basmaya mı geliyordu? Bu kadar telâş ne idi?» 
Bunu matbuat mümessillerinin de hazır olduğu 
toplantıda vali beye sorduk. «Benim bundan ha
berim yoktur, zabıta böyle bir tertibat almış.» 
dedi. Biz mi takibedilmedik ? 

ADLİYE VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKA
LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK 
(Niğde) — Benim bunlardan hiç haberim yok
tur. Haberim olanları takibettiririm. (Sağdan, 
«Yazık, yazık, istifa et» sesleri) 

AHMET "BİLGİN (Devamla) — Bunun üze
rine vali beye dedim ki; «Siz daha evvel emir 
vermişsiniz, şimdi bu emri geri almışsınız. Kon
greye samiin ve davetliler de girebilir, demişsiniz, 
takat sonradan delegelerden başka hiç kimse gi
remez, demişsiniz. Bunun sebebi nedir?» «Bizim 
kanunu anlayışımız böyledir» dediler. 

Vekil Bey Muvakkat Komisyon raporundan 
bahsettiler. Muvakkat Komisyon Büyük Mîllet 
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Meclisi adına toplandı ve bu kanunu tedvin etti. 
(Mensubi) kelimesinin neye delâlet edeceğini 
ve bu kanunun niçin bu şekilde yazılmış oldu
ğunu kendi yazdığı raporunda tasrih etti. 
«Oraya davetli ve samiin gelmesine hiçbir mâni 
ve maJhzur yoktun» dedi. Orada Dalhiliye Vekâ
leti Vekili Eteon Menderes 'Bey de vardı. 

TEVFİK İLERİ (Samsun) — Tevafe edin, 
"halledelim. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Dalhiliye 
Müsteşarı Dilâver Bey de orada idi. Adliye Müs
teşarı da orada idi. Komisyon reisi tfordu, «bu 
şeye isiz de îftka'k ediyor musunuz?» dedi. Da
hilîye Vekâleti Vekili Etem Bey dedi ki, biz de 
aynı görüşteyte. Müsteşar bey de aynı görüşte 
olduklarını ifade ederek samiin re davetlilerin 
'kongrelere gelmelerinde ımahzur yoktur, dedi. 

Muvakkat Komisyon bu suretle tülünü hu
zurunuza getirir ve bu şekilde oy alır ve lâyiha 
kanuniyet kedbederse hâlâ, Ibunun aksini ileri 
sürmek doğru olur mu, bu mazeret olur mul? 
Çünkü kanunun metninde hilâfına bir şey yok
tur. Kanunda bu mânaya gelecek bir hüküm 
yoktur, hilâfına sarahat yoktur. Şimdi siz ken
di keyfinize göre ibunu nasıl diyebilirsiniz? 

Bu suretle arkadaşlar, Samsun Valisi tüfe ya
pılacak ^konuşmalardan 'bir fayda elde edilemi-
yeceğini anladık ve Dahiliye Müsteşarına 
telefon ettik. Ne cevap verse beğenirsiniz? «Da
vetli girer ama, samiin giremez» dedi. «İstirham 
ederim, siz bir anûste§ar mevkiinde bulunuyor
sunuz, nasıl olur da davetli girer samiin gire- " 
mez dersiniz, davetli de samündir.» Bu sefer, 
«Yetkim yoktur, Adliye Vekili ile temas ede
yim, cevap veririm» dedi. Hay 'hay dedik, saat 
'kaçta buluşalım dedik, «beşte» dedi. 'Saat beş 
oldu, aradık, «bulamadık, evinden sorduk, bula-
madik, talbiî cevap alamayınca yalnız delegeler
le kongremizi yaptık ve vatandaşlarla temas 
etmek bizim için müm'kün olmadı. 

REİS — Üç dakikanız .kaldı, Ahmet Bey. 
AHMET BİLGİN (Devamla) — Bu suretle' 

muhterem arkadaşlar, (bütün seyahatimiz adım 
adım taldbedildi. Zabıta ile, <cipli zabıta ile kö
şe kaptaıaea oynadık, (bunlar gazetelere aiksetti. 
Bir yere geldik, ibu kanunun tatbikatı olarak 
samiin girebilir, dediler, bir yere geldik «gire
mez» dediler. Bir yere geldik «vatandaşlarla 
oturabilirsiniz» »dediler, bir yere geldik «otura
mazsınız» dediler. Bir yere geldik «alkış yasak-

» 
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tır» •dediler, bir yere geldik «değildir» dediler, ş 
Kanunun nasıl tatfbikat gördüğü meydanda. 

Saym Vekil, Dahiliye Vekâleti Vekili, hâ
kimlerin kanaati vicdaniyelerine hükmedecek 
şekilde tamim yapıyor ve kanunu istediği gi'bi 
tatbik: etmiyen hâkimlerin hakkında muamele 
yaparım diyor da niçin idare âmirlerine şu ka
nunun tatıbik şekli şudur diye tamim yapamı
yorlar? Takilbedilmiyor muşuz, öyle «ni? Hama-^ 
mm göfoek taşma kadar gelenler kimlerdi aca
b a ! 

BAUîV ONURSAL (izmir) — Kasım Gülek 
orada'basın toplantısı yapıyor. (Soldan, gülüş
meler) 

AHMET BlLGlN (Devamla) — Buradan 
adliye Vekili diyor ki; «Bunlar vehim içinde
ler.» Bu ne demek1? Vehim içinde olan bizler de
ğiliz. Alınmasın sayın profesör, tki arkadaşın 
muhaveresini arz edeceğim. îlki arkadaş çıkmış
lar ibir yere. Biri demiş ki: «Ben bugün kırk 
kişiye tesadüf ettim, kırkı da uğursuz.» Arka
daşı demiş ki: «Kırkının da uğursuz olması 
mümkün değil, her halde sen uğursuzsun.» Sa
yın Vekil; 'bütün muhalefet vehim içinde değil
dir. Siz vehim içindesiniz. Hattâ şunu da ilâve 
edeyim t VeflrJm içinde olan yalnız siz değilsiniz, 
Demokrat Parti iktidarı da vdhlm içindedir. 
(Soldan, şiddetli gürültüler) (Sağdan, şiddetli 
alkışlar^ 

ALI ÇOBANOĞLU (Denizli) — Ayıp, ayıp! 
Vaktiyle Abdülıamit de vehim içindeydi. 

(Soldan, s/ddetli gürültüler) Herkesin arkasın- I 
da (hafiyeler gezdirirlerdi, jurnallar yazdırır
lardı. (Soldan, gürültüler) Onun vehim içinde 
olması düşmesine mâni olamadı. (Soldan, şid
detli gürültüler) Sizin ve'hminiz ve tedbirleriniz 
de sizi düşmekten koruyamıyacaktır. 

REÎS — Vaktiniz tamamdır. 
AHMET BİLGİN (Devamla) ~ Bölükbaşı'-

mn Yozgad'da vilâyet dâhilinde takibedildiğine 
dair son vesikayı okuyacaktım, vakit tamammış. 

5. — Tekirdağ Mebusu Zeki Erataman'ın, Ko
re'de harb başladığı zaman hangi milletlerin ne 
kadar askerî birliği mevcudolduğuna ve Kore Tu
gayımıza dair Başvekilden şifahi suali (6/285) 

RElS — Sual sahibi burada mı efendim? 
Yok. Sual sahibi ikinci defadır bulunmadığından 
sual düşmüştür, efendim. 
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6. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, 

Sovyetler Birliğinin memleketimizle iktisadi ve 
ticari münasebetler tesisi hususunda teşebbüs ve 
temaslara geçtiğinin doğru olup olmadığına dair 
Hariciye, İktisat ve Ticaret vekillerinden şifahi 
sual (6/286) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim! 
Yok. İki defadır bulunmadığından sual düşmüş
tür. 

7. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, 
nakil vasıtaları lâstiklerindeki kifayetsizliğin gi
derilmesi ve Millî Korunma Kanunu tatbikatının 
neticesi hususlarında ne düşünüldüğüne dair İk
tisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/287) 

REİS — Bu sual de aynı arkadaşa aidolması 
dolayi3İyle, kendilerinin ikinci defadır bulunma
maları sebebiyle düşmüştür. 

8. — Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nın, otomöbü 
lâstiği temin ve tevzii işlerindeki güçlüklerin gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alındığına dair 
Başvekil ve iktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi 
suali (6/288) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim? 
Yok. Gelecek inikada bırakılmıştır. 

9. — Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nın, Millî Ko
runma Kanununda yapılan tadiller üzerine kâr 
hadlerinde vukubulan azalma neticesinde ithal 
edilmiyen maddelere ve imalcilerle, sanayicilerin 
daha müessir bir kontrole tâbi tutulmaları husu
sunda ne düşünüldüğüne dair İktisat ve Ticaret 
Vekilinden şifahi suali (6/289) 

REİS — Sual aynı arkadaşa aidolduğundan 
ve o da bulunmadığından gelecek inikada bıra
kılmıştır. 

10. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
ağaç traverslerle değiştirilen demir traverslerin 
ihtiyaca salih bir hale ifrağı hususunda ne düşü
nüldüğüne dair İşletmeler Vekilinden şifahi su
ali (6/290) 

i 

REİS — Sinan Tekelioğlu arkadaşımız bura
da, işletmeler Vekili bulunmadıkları için gelecek 
inikada bırakıyoruz. 

11. — Sevjhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Rum Ortodoks Patriğinim, Türk Ortodoks Ru
hanî Reisinin yeğnini rum mezarlığına gömdür-
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memek isteyişinin doğru olup olmadığına dair ı 
sualine Adliye Vekili ve Dahiliye Vekâleti Vekili. 
Hüseyin Avni Göktürk'ün şifahi cevabı (G/291) 

RElS — Sinan Tekelioğlu arkadaşımız bu
rada. Adliye Vekili ve Dahiliye Vekâleti Vekili 
arkadaşımız da burada. Suali okutuyorum, efen
dim. 

Ankara 3 . XI . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Ankara 
Aşağıdaki suallerimin Meclis kürsüsünden, 

Dahiliye ve Adalet Vekülerinin sözlü olarak ce
vaplandırmasına müsaadelerini saygılarımla di
lerim 

Adana 
Sinan Tekelioğlu 

Rum Ortodoks Patriği, Türk Ortodoks Reisi 
Ruhanisi Papa Eftim'in yeğenini Rum mezarlı
ğına gömdürmemek için emir vermiş, vâki şikâ
yet üzerine Hükümet* Patrikhanenin bu emrini | 
bozarak, cenazeyi Rum mezarlığına gömdürmüş 
olduğunu gazetelerde okudum. 

Patrikhane, bu zatı ne sebeple bu mezarlığa 
gömdürmek istememiş. Hükümetin bu husustaki 
kanaat ve tahkikatının neticesi nedir? 

Lâyik foir devlet olan Türkiye'de, bir Reisi 
Ruhani her hangi bir Türk vatandaşının ölüsü
nü, her hangi bir mezarlığa gömdürmek veya | 
gömdürmemek salâhiyetini haiz midir? I 

Bu salâhiyeti haiz değilse, lâyik Türkiye'de j 
bir'Reisi Ruhaninin bu hareketi irtica değil 
midir? I 

irtica ise, Adliye Vekâleti bunlar hakkında 
kanuni muameleye tevessül etmiş midir? 

Etmiş ise, ne safhadadır? Etmemiş ise, sebebi 
nedir? 

AI)LYE VEKlLÎ VE DAHİLÎYE VEKA-
İ.ETÎ VEKÎLÎ H. AYNÎ GÖKTÜRK (Niğde> 
— Seyhan Mebusu muhterem arkadaşım, Sinan 
Tekelioğlu tarafından verilen şifahi sual takri
rine cevebımı arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Türk Ortodoks Kili
sesinin Ruhani Reisi Papa Eftim ile Fener Pat
rikhanesi arasında öteden beri bir anlaşmazlığın | 
mevcudoldüğu malûmdur. , 

Bu sebeple, Papa Eftim'in akrabasından bir 
kadının vefatı üzerine ölüsü Şişli Rum Orto
doks mezarlığına gömdürülmek istenmemiş isede 
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Papa Eftim tarafından vilâyete vâki müracaat 
üzerine ölünün mezkûr mezarlığa, defni temin 
edilmiştir. Mezarlıklar Nizamnamesi hükümlerine 
göre mezarlıkların mülkiyet ve idaresinin beledi
yeye aidolduğu hatırlatılmış ve defin sırasında 
comaat arasında bir hâdisenin vukuuna meydan 
verilmemesi için gerekli zabitai mania tedbirleri 
alınmıştır. 

Ortada fiilî bir mümanaat mevcudolmadığın-
dan kanuni bir muameleye tevessül olunmamış 
ve hâdisede irticai mahiyet de görülmediğinden 
bu bakımdan da takibi müstelzim bir cihet görül
memiştir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Sinan Tekelioğlu. 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, Dahiliye Vekâleti Vekilinin izahatı 
beni tatmin etmedi, bilmem sizi tatmin etti mi? 
(Soldan, etti, etti sesleri) Beni tatmin etmedi, 
onun için biraz izahat vereyim. 

Papa Eftim, istiklâl Savaşında en kahraman 
şahıslarla, Atatürk'le beraber Türk Milletinin 
kazanması için mücadele etmiş ve Millî Müca
delenin kazanılmasında gayreti görülmüş, o za
manın genç bir papazıydı. Şimdiki diğer pa-
pas ise Yunanlılarla teşriki mesai etmiş, Türk 
Milletinin imhasına çalışmıştır. Aralarindaki 
açıklık bundandır. Bilmiyorum, Adliye Vekili 
o tarihlerde genç bir delikanlı olduğu için bel
ki bu işlerin hakikatma muttali değildir. Hat
tâ hocam hatırlarsınız, mektebi hukukta Hik
met Bayur, inkılâp dersini verirken bu uzun 
papazdan çok bahsetmiştir. Hattâ bir zaman 
Türkiye'ye gelmek istemişti de Atatürk onu 
Türkiye'ye sokmamıştı. Bu papaz Türk Dev
leti içerisinde Türkiye tebaalı olan Rumlarla 
kalmayarak kaçmıştır. Şimdi bir papaz mek
tebi vasıtasiyle bütün dünyaya Türk düşmanlı
ğını yayan papaslar yetiştirmektedir ve bunlar
dan bir tanesini de Kıbrıs'a göndermiştir. Be
reket versin ingilizler onu oradan aldılar, baş
ka tarafa sürdüler. 

Şimdi ortada bir cenaze kalıyor, Papa Ef
tim'in akrabasından birine aidolan bu cenazeyi 
uzun papaz, Rum mezarlığına gömdürmek iste
miyor. Neden? Çünkü onu aforoz etmiştir. Ama 
arkadaşlar, Türk Devleti lâyiktir. Dinler ara
sında tefrik yapılmaz. Hiçbir dine iltimas ya
pılmaz. Diğer dinler; meselâ bizim Diyanet iş
leri Reisi böyle bir şey yapmak isterse ne ya-
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parsınız? Denhal irtica dersiniz ve kollarını 
bağlıyarak ye hattâ mevkuf en muhakemesini 
yaparsınız. Bu papaz hakkında bunu neden 
yapmadınız? işte arkadaşlar, biz bunlara yüz 
vere vere bü hale getirdik. Bunlar Ruslarla 
da teşriki mesai ederek müesseseler kurdular. 
Bendeniz size bir şey arz edeceğim. Bundan 
iki sene evvel hatırlarsınız, Sultanahmet civa
rında patrikhane kurmak üzere bir arsa satın-
aldılar. Biz' bunların bile bile şımarıklıklarına 
müsaade edecek miyiz? Bu papaz buraya gele
rek Türk Milletinin basma çöreklenmiş yılan 
gibi oturdu. Ben çok rica ediyorum, Adliye 
Vekilinden ve Hükümetten. Bu adam hakkın
da-Adliye Vekili kendileri de söylediler, bele
diyeye ait mezarlık olduğunu - gömdürmeye mü
saade etmediğinden dolayı neden bir muamele 
yapılmamıştır? Hattâ buraya bir hâdise çıkar 
diye zabıtayı neden gönderdiniz? Bu şıma
rık insanlara bu kadar yüz vermek ileride bizi 
müşkül vaziyetlere düşürür. Ben Yüksek Mec
lis huzurunda sizlerden rica ediyorum. Bu şı
marık insanlara haddini bildirin. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

12. — 'Kırşehir Mebusu T ahir Taşer'in, üçü 
Temyiz Mahkemesine mensup 16 hâkimin emek
liye sevk edilmeleri sebebine dair sualine Adliye 
Vekili Hüseyin Atmi Göktürk'ün şifahi cevabı 
(6/292) 

REİS — Suali okuyoruz, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Üçü Temyize mensubolmak üzere 16 hâkimin 

emekliye sevk edilmeleri matbuatta türlü tef
sirlere yol açmış bulunmaktdrr. Hükümetin bu 
karannda siyasi mülâhazaların âmil olduğu 
yolunda yapılan neşriyatın umumi efkârda de
rin bir huzursuzluk yaratacağı ve Hükümetin 
adalet üzerinde baskı yaptığı kanaatini tevlide-
deceği tabiîdir. Bu huzursuzluğun izalesi hâ
kimlerin emekliye sevk sebeplerinin açıklan-
masiyle mümkün olabilir. 

Bu itibarla bu hâkimlerin hangi mâkul ve 
meşru sebeplerle emekliye sevk edildiklerinin 
Adliye Vekili tarafından sözlü olarak açıklan
masına delâletinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

Kırşehir Mebusu 
Tahir Taşer 

REİS — Adliye Vekili buyurun. 
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ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN ATOl GÖK 

TÜRK (Niğde) ~- Muhterem arkadaşlarım, Kır
şehir Mebusu Tahir Taşer arkadaşımızın şifahi 
sual takririne cevabımı arz ediyorum, yapılan 
tasarruf Yüksek Meclisin kabul buyurmuş ol
duğu Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desinin B bendinin icraya verdiği mutlak sa
lâhiyete istinaden yapılmıştır. 

Arkadaşımızın, bu kanunu ve onun esbabı 
mucibe mazbatalariyle müzakere zabıtlarını tet
kik etmelerini arz ve temenniye şayan görürüm. 

REİS — Tahir Taşer. 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem 

Adliye Vekilinin sözlü soruma verdikleri cevaba 
cevap arz etmeden önce bir noktaya işaret etmek 
istiyorum. 

Muhterem Vekil, biraz evvel, Ahmet Bilgin 
arkadaşımızın sözlü sorusuna cevap verirlerken 
sözlü sorulardan şikâyet ettiler, ve bu meyanda 
hâkimler hakkında da bir soru var. Halbuki bu, 
birkaç defa müzakere edilmiş bir mevzudur, bu 
ne biçim sözlü sorudur şeklinde tazallümü halde 
bulundular. Halbuki bu sözlü soruyu ben 4 . V . 
1956 tarihinde yani bundan 6 ay evvel vermiş
tim ve bu ilk verdiğim sözlü sorudur. Şunu der
hal ifade edeyim ki, bugüne kadar hâkimlerin 
emekliye şevkleri hakkında hiçbir sözlü soru üze
rinde müzakere cereyan etmemiştir. Binaenaleyh 
Sayın Adliye Vekili, her halde bugün sözlü so
rulardan yorulmuş olacaklar ki, bu yorgunluk 
eseri olarak bu şekilde konuştular, zannediyo
rum. Bunu başka türlü mânal andırmaya imkân 
yok. Yalnız bu mâruzâtıma şu noktayı da ilâve 
edeyim : Nihat Yetkin ve iki arkadaşının isti
zah mahiyetindeki takrirleri geçen inikatta okun
du ve Meclis ekseriyeti tarafından reddedildi. 
Ondan başka bu mevzu hiçbir şekilde konuşul -
mamıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Adliye 
Vekilinin sözlü soruma verdikleri cevaba geliyo
rum : 

Cevaplarını dinledim. Sayın Vekil, Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) fık
rasının vekâletlerine verdiği katı ve mutlak sa
lâhiyete istinaden böyle bir tasarrufta bulunduk
larını beyan buyurdular. Bu beyan benim soru
ma bir cevap teşkil etmez. Bendeniz, sorumda da 
arz ettiğim veçhile, Adliye Vekilinden bu hâkim
lerin emekliye sevklerindeki sebebin ne gibi mâ-

I kul ve mantıki bir sebebe dayandığını yani bu ta-
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sarrafım haklı olup olmadığının açıklanmasını 
riea etmiştim. 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzu etrafında ge
rek 16 hâkimin emekliye sevkı ve gerekse bunu 
takiben başta Temyiz Başreisi ve Başmüddeiu-
mumi olmak üzere 7 Temyiz azasının ceffelkalem, 
hiçbir sebep gösterilmeksizin mücerret, görülen 
lüzum üzerine, emekliye sevk edilmeleri matbu
atta gürültülü neşriyata sebebiyet vermişti. 

Bu neşriyatta Adliye Vekilinin bu türlü me
totla, yani emekliye sevk metodu ile adalet üze
rinde baskı yapmak istediği ve hâkimleri huzur
suz ve tedirgin bir vaziyette bırakmak istediği 
belirtiliyordu. Adliye Vekilinin bu şekildeki is
natları reddetmesi ve tasarrufun haklı ve meşru 
olduğunu açıklaması lâzımdı. Bu şekildeki bir 
hareket profesörlük unvanına da yakışır bir işti. 

ÎBBAHİM GÜRGEN (îçel) — Tahir Bey, 
emekliye sevk edilen hâkimlerden birinin Tem
yizde bir dosyayı kaybettiğini bilmiyor musun? 
Daha ne diye böyle konuşursun?.. 

REİS — İbrahim Bey, lütfen hatibe müda
hale etmeyin. 

TAHİR TAŞER (Devamla) — Efendim, bu 
tasarrufun sebebinin açıklanması her bakımdan 
lâzımdır. Emekliye sevk edilen yüksek hâkim
lerden bir zat bana bir gün dedi ki, Tahir Bey, 
ben emekliye sevk edildiğimden şikâyetçi deği
lim, fakat emeklilik sebebinin ne olduğunu bilmi
yorum. Emekliye sevk edilen bu hâkim ise. çalış
kanlığı ile, mesaisi ile ve bilhassa doğruluğu ile 
temayüz etmiş, meslekte yüksek bir mevki işgal 
etmiş idi. Bu zatın ismini açıklamak istemiyo
rum. Kendisi diyordu ki, arkadaşlarımı gördü
ğüm zaman yolumu değiştirmek mecburiyetinde 
kalıyorum, çünkü utanıyorum. Hırsız mıyım, ir
tikâbım mı var,, kusurum ne idi? Diyordu. Bu ta-
zallümühal karşısında kendisine hak vermemek 
elden gelmez. 

Yine bu 16 hâkimden İstanbul Asliye Ce
za Hâkimi Hamdi Beyin gazetelerde çıkan beya
natı vardı. Diyordu ki; 1929 senesinde adliyeye 
intisabettim, bütün terfilerim mümtazen olmuş
tur ve bugün baremin en yüksek derecesi olan 
150 lira maaşa terfi etmiş bulunuyorum. 

Şimdi bu derece kıymetli ve her defasında 
mümtazen terfi etmiş bir hâkimin emekliye sevk 
edilmesinin elbette bir sebebi vardır. O halde, 
matbuattaki neşriyatın doğruluğunu kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Adliye Vekili bu tasarrufunu, 
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tamamen haksız, gayrimeşru. ve tamamen keyfi 
esaslara istinadettirmiştir. 

REİS — Yani sizin telâkkinize göre, bunu 
tasrih ediniz. 

TAHİR TAŞER (Devamla) — ispat edece
ğim şimdi. Hiçbir kimse haklı dahi olsa hakkını 
suiistimal edemez. Hakkını istimal ederken baş
kasına zarar vermemek zorundadır. Medeni Ka
nunun 2 nci maddesinde vaz'edilmiş ana bir hü
küm vardır ki, bu hüküm medeni hukukta cari 
olduğu kadar, âmme hukukunda da cari bir kai
dedir,, maddeyi okuyorum: «Herkes hakkını isti
mal ve vecibelerini ifada hüsnüniyet kaidelerine 
riayetle mükelleftir.» ._ 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Niğde) — Bunun ne alâkası var? 

TAHİR TAŞER (Devamla) — Müsaade bu
yurun, «Bir hakkın sırf gayrı ızrar eden suiisti
malini kanun himaye etmez.» 

Arz ettiğim gibi, bu madde medeni hukukta 
olduğu kadar. 

REİS — Rica ederim, Medeni Kanunun bu 
mesele ile ilgisi yoktur. Verilen cevap sizi tatmin 
etmemişse, onu izah ediniz, efendim. 

TAHİR TAŞER (Devamla) — Hakimlerin 
emekliye şevkinde her halde bir garaz ve ihtiras. 
olmadığını ispat etmek Adliye Vekilinin vazifesi 
icabı idi. Adliye Vekili bu cihetleri ispat ede
mediğine göre kendileri bakanlık vazifelerini sui
istimal etmiş durumdadırlar. 

REİS — Yme sizin düşüncenize göre, değil 
mi? Tavzih ettirmek lüzumunu hissediyorum. 

TAHİR TAŞER (Devamla) — Evet, benim 
nazarımda. 

REİS — öyle söylemiyorsunuz, mutlak olarak 
hükümetten birisine suç isnadedilip edilmediği 
anlaşılmıyor. 

TAHİR TAŞER (Devamla) — Ben kendi ka
naatimi söylüyorum. 

Muhnterem arkadaşlar, ikinci bir noktaya ge
liyorum. Adliye Vekili bu salâhiyetini suiistimal 
etmekle kalmamış, keyfî denecek bir şekilde hâ
kimleri emekliye ayırmak suretiyle Büyük Millet 
Meclisinin mânevi şahsiyetine de tecavüz etmiş
tir. Biliyorsunuz, Emekli Sandığı Kanununun 
39 neu maddesini tadil eden 6122 ve 6422 sayılı 
kanunlann gerek sevk esbabı mucibelerinde ve 
gerekse Büyük Millet Meclisindeki müzakerele
rinde, hükümet bu salâhiyeti, ehliyetsiz memur-
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ların kadroları uzun müddet işgal etmelerinden, 
devlet hizmetinin Sarar görmesini önlemek mak
sadıyla talebetmiş olduğunu, bunun dışında hiç
bir maksatla kullanmıyacağmı taahhüdetmişti. 
Hükümetin bu sarih taahhüt ve teminatına ve 
sizlerin yüksek tasviplerinize rağmen Adliye Ve
kilinin bu kanunu şahsi ve keyfî arzularının tat
mini emrinde kullanması doğrudan doğruya ' 
Büyük Millet Meclisinin maneviyatı şahsiyesine j 
bir tecavüzdür. Bu takdirde sizlerin bu şartlar 
altında artık Adliye Vekiline itimadetmiyeceği-
niz en tabiî ve normal bir parlmanter kaidedir. 
Böylece Adliye Vekili sizlerin de itimadını suiis
timal etmiş oluyor. Ehliyetsiz memurlar hakkın
da bu maddeyi tatbik edeceğim, ehliyetli me
murlar hakkında etmiyeceğim, dediği halde, ta
ahhüdünü yerine getirmemiş, bilâkis salâhiyeti
ni suiistimal etmiştir. 

Bundan başka; üçüncü sebep arkadaşlar: 
Adliye Vekilinin 25 hizmet yılını dolduran hâ
kimleri emekliye ayırması, kendilerinin* siyasi 
görüş ve kanaatlerine aykırıdır. Emekli Sandı
ğı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair hükümet tarafından hazırlanan ve altın
da Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün de 
imzasını taşıyan lâyihada 25 hizmet yılının 30 
yıla çıkarılması şöyle bir esbabı mucibeye da
yanmaktadır. 

REÎS — Vaktiniz bitmiştir. 
TAHÎR TAŞER (Devamla) — Adliye Veki

linin vazifesini suiistimal ettiğinden dolayı hak
kında Meclis tahkikatı açılması için bir takrir 
veriyorum. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

13. — Kars Mebusu Ali Yeniarashn, Anka
ra'da imar maksadiyle yıktırılmakta olan iş yer
lerine dair sualine Dahiliye Vekâleti Vekili Hü
seyin Avni Göktürk'ün şifahi cevabı (6/295) 

REÎS — Ali Yeniaras burada. 
Suali okuyoruz, efendim : 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Dahiliye Vekili tara

fından sözlü olarak Büyük Millet Meclisi kür
süsünden cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz 
ederim. 

t Kars 
Ali Yeniaras 

Ankara'nın imar faaliyeti ne kadar yerinde 
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ise, vatandaşın hak, menfaat ve huzurunun ko
runması kanunların hakkaniyet ve hassasiyetle 
tatbiki ve gözetilmesi de o kadar eLeem ve za
ruridir. 

A) Ankara'da üç günden beri 400 e yakın 
iş yeri yıkılmaktadır. 

1. Bu iş yerleri için yürürlükte olan kanun 
ve usullere göre ittihaz edilen istimlâk kararı 
var mıdır? Varsa tarihi, muhtevası ve usulen 
talribedilmesi icabeden safhaları nelerdir? Ayrı 
ayrı tarih ve muhtevaları nelerdir? İstimlâk ka
rarı ve muamelesi yoksa yıkma nasıl yapılabili
yor! 

2. Yıkılan iş yerlerinde maişetlerini temine 
çalışan şahısların işlerine devam için evvelce ne
relerde ve ne şekilde yerler temin edilmiştir. 
Şayet yıkılma tarihinden önce iş yerleri tesbit 
ve teslim edilmemişse yıkılmaya neden tevessül 
edilmiştir? 

3. tş yerleri yıkılan şahıslara ancak yıkım
dan sonra yer gösterildiği belediye reisinin be
yanatından anlaşılmaktadır. Bu hale göre iş 
yerlerinin gösterilecek yerlerde inşası için inşaat 
malzemesi ve imkânları da temin edilmemiştir. 
Vatandaşı bu derece mağduriyete mâm7 bırak
mak için nasıl bir sebebin bulunduğunu me<rak 
etmemeğe imkân yoktur. 

4. Tehlike arzı ile yıkılma yapıldığı söy
lenmektedir. Şayet böyle ise 400 e yakın iş 
yeri için ittihaz edilen maili inhidam karar 
yahut zabıtlarının tarihleri ve muhtevaları ne
lerdir? 

5. Bu kadar iş yeri birden maili inhidam 
hale nasıl gelebilir? Eğer ̂ bugüne kadar 400 iş 
yerinin maili inhidam oluşu sezilmemişse mesul
leri kimlerdir? Haklarında kanuni muamele ya
pılmış mıdır? 

6. İddia edildiği gibi yıkılma için bulun
muş bir bahane ise işbu muamelenin her safha
sında en ufak işlemi yapana varıncaya kadar, 
hilafı hakikat zabıt tanzimi ve karar ittihazı 
suçlarını işlediklerinden kendilerinin hakkinda 
kanuni takibat yapılmakta mıdır? Yâpılmıyor-
sa sebebi nedir? (İşbu sözlü sorum Oza Muha
kemeleri Usulü Kanununun hükümlerine gere 
bir suçun ortaya atılmasıdır. Ankara Cumhuri
yet Müddeiumumisinin bu işlemden dolayı işe 
el koyması icabeder.) 

7. İttihaz edilen bu istimlâk kararı, bunun 
tebliği ve diğer muamelelerin yapılmadığı iddia 
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edilmekte ve acele verilen yirmi günlük karar 
bu menlin aniden değiştirilerek birkaç saatlik me
hil içinde yıkılmanın tebliğ edildiği doğru mu
dur? Doğru ise vatandaşı tedirgin ve emrivaki
ler karşısında bırakma hangi kanunun haıgi 
maddesine göre yapılmıştır? 

8. Belediye reisinin basın toplantısı beyana
tında inşaata ilkbaharda başlanacağı ifade edil
diğine göre, inşaattan bu kadar önce hiçbir lü
zum yokken kararsız ve usulsüz ekspres yıkılma
nın sebebi nedir? Korkusuzca yaşama insanın in
sanca hakkıdır ve Anayasa teminatıdır. Yarın 
kararsız ve kanunsuz her hangi bir vatandaşın 
evinin başına yıkılmıyacağım kim temin edebi
lir, zira bir şahsa yapılan haksızlık umuma ya
pılan bir tehdittir. 400 iş yerinin kararsız ve 
usulsüz yıkımı yarın nelerin yıkımının başlangı
cı olmıyacağmı kim temin edebilir? 

9. Yıkılan iş yerlerinin kiracılarının veya 
mülk sahiplerinin iş yeri tesis ve inşaatlarının 
değerleri tesbit edilmiş midir? 

10. İstimlâk bedelleri ne zaman ödenecek ve 
mağdur edilmemeleri için ne gibi tedbirler alı
nacaktır? 

B) 1. îş yerlerinin yıkılması üzerine i§ 
yerlerinde patron ve iş sahibi olarak çalışanlar 
hariç bu iş yerlerinde her hangi bir şekilde ça
lışan insanların yekûnu kaçtır ve bunlar için bi
rer iş sahası temin edilmiş midir? 

2. Mühletsiz ve derhal yıkma hareketi üze
rine malların taşınması sırasında vâki vararlar 
tesbit edilmiş mdir? Sökülüp taşınabilecek tefer
ruat ve mütemmim cüz kabilinden eşya ve tesis
lerin zayi ve harabiyeti tesbit edilmiş midir? 
Mağdur olan şahıslara nakil vahut kanuni mer
cilerce durum ve bedel takdir ettirmeye imkân 
verilmediği için bunları kimler ve nasıl tazmin 
edeceklerdir? 

C) Bu yıkılmanın mehilsiz ve kanuni usul 
ve şekle uymadan derhal yapılmasına Sayın Baş
bakanın istanbul'dan telefonla emir verdiği söy
lenmektedir. Doğru mudur? 

15. IX 1950 
ADLÎYE VEKİLİ VE DAHİLÎYE VEKÂ

LETİ VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK 
(Niğde) — Muhterem arkadaşlar Kars Mebusu 
Ali Yeniaras, tarafından verilen şifahi sual tak
ririne cevabımı arz ediyorum. 

1. Ulus meydanı sahasında fen heyeti tara
lından yapılan tetkikat neticesinde; birçok bina-
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i ların tamamen veya kısmen ahşap ve kerpiç ka

rışık olması dolayısiyle duvarlarındaki ahşap 
aksam çürümüş, çatı, tavan ve döşemeleri bariz 
surette bel vermiş, duvar ve temellerde çöküntü
ler husule gelmiş, köşelerde aralıklar vücut bul
muş, sokak ve caddeler üzerindeki duvarların 

i şakulünden inhiraf ederek yüzde 15 ile 30 za 
i kadar meyletmiş oldukları ve son zamanlarda 

trafik kesafeti ile daimî ve hummalı ticari faa
liyete sahne olan bu sahada her an için can kay
bına sebebiyet verebilecek yıkılma ve çökmelerin 
vukubulacağı müşahede olunmuştur. 

Bu esbabı mucibe ile Fen Heyetince tanzim 
edilen 11 - 12 Eylül 1956 tarihli raporlara isti
naden belediye encümeni 2290 sayılı Belediye 
Yapı ve Yollar Kanununun 44 ncü maddesi ge
reğince binaların 24 saat zarfında tahliyesine 
ve yıktırılmasına'11 - 13 Eylül 1956 gün ve 
8571 - 8673 sayı ile karar vererek usulüne uygun 
şekilde ilgilere tebligat yapılmıştır. 

Mülk sahiplerinin bir kısmı binalarını müd-
I deti içinde tahliye ederek yıkmaya başlamışlar, 

süresi bitmesine rağmen sahipleri tarafından yık-
tırılmıyan binalar, eskiden tahliye edilmiş olan
lardan başlanmak üzere belediye tarafından yık
tırılmıştır. 

İcra Vekilleri EÇeyetince tasdikli imar plânına 
göre bütün saha için 15, 18, 29 Eylül 1956 gün 
ve 875.1, 8883, 9047 sayı ile 3710 sayılı Belediye 
İstimlâk Kanununun 1 ve 2 nci maddeleri gere
ğince istimlâklerinin menafii umumiye namına 
lüzumlu olduğuna dair belediye encümenince ka
rar ittihaz edilmiş ve bu kararlar mezkûr kanu
nun 7 nci maddesi gereğince aynı tarihlerde vi
lâyet makamınca tasdik edilmiştir. 

2. Belediyece -tahliyeye geçilmeden önce Sa-
manpazarı'nda Güven çarşısı ile Anafartalar cad
desinde ve Atatürk Bulvarındaki Hanef ve Ko-
cabeyoğlu pasajlarında kiralık 295 dükkân tespit 
edilmiş, ayrıca Çankırı caddesinde inşaatı ikmal 
edilen belediyeye ait 139 dükkân da mezkûr sa
hadan çıkmak mecburiyetinde kalan esnaf ve tüc
cara tahsis olunmuştur. 

3. Belediye Reisinin yer gösterme hususun
da yaptığı beyanata gelince; tesbit edilen ve şa
hıslara ait kiralık, boş 295 dükkân ile belediyeye 
ait 139 dükkâna esnaf ve tüccar tarafından iti
bar edilmemesi üzerine kanuni bir mecburiyet 
olmamakla beraber esıüaf ve tüccarımıza bir hiz-

' met düşüncesiyle, muvakkat dükkânlar yapmak 
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üzere kendi arzu ve isteklerine uygun, şehrin en 
mutena yerlerinde belediye ve Hazineye ait ar
salar gösterilmiştir. Nitekim, halen Samanpazarı, 
Esen Park yanında gösterilmiş arsada 26 dük-
kânın inşaatı ikmal edilmiş ve Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi karşısındaki sahada 50 dükkâ
nın inşatı da bitmek üzeredir. Ayrıca Rüzgârlı 
sokakta inşaat malzemesi satan esnafın arzula
rına göre gösterilen sahada 30 dükkânın inşası
na da başlanmış bulunmaktadır. 

4. Sualin 4 ncü maddesinin cevabı birinci 
maddede arz otunmuştur. 

5, 6. Maili inhidam durumları tesbit olunan 
ve yukarda encümen kararları ile istimlâk edil
miş bulunan dükkân adedi takrirde mevzuubah-
sedildiği gibi 400 olmayıp 36 müsakkaf çatı al
tında 300 küsur iş yerinden ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, yapıların mahiyeti ve 
dükkânların şekillerinin kötülüğünü hepiniz ha-
lu-)arsınız bu kötü binalara dükkân demeye im
kân yoktur. Bunu arz etmek istiyorum. 

Maili inhidam olma durumu, Ulus İş Hanı 
inşaatı civarında toprak kayması ile meydana 
gelen ve tehlikeli vaziyet gösteren binaların tet
kiki sırasında kademe kademe belediye binasına 
doğru bütün sahanın gözden geçirilmesi neticesi 
ortaya çıkmıştır. Bu itibarla binaların maili in
hidam durumlarının o tarihe kadar sezilmemesin-
den mütevellit ilgililerin mesuliyetini mucip bir 
cihet görülememiştir. 

7. Gerek maili inhidam kararlan, gerekse is
timlâk kararları salahiyetli mercilerce alınmış ve 
kanunun tâyin ettiği müddetler içinde ilgililere 
tebligat yapılmıştır. 20 günlük müddet verildiği 
iddiası varit değildir. 

8. izahatımızdan da anlaşılacağı üzerto ka
nunsuz ve usulsüz yıkım ve istimlâk muameleleri 
cereyan etmemiştir. 

Diğer taraftan istimlâk sahasında kısa za
manda inşaat yapılabilmesini teminen bu saha
daki enkaz vo molozların kaldırılması, yol, kanal 
ve sair tesislerin hazırlanması gerekmekte idi. 

Bu hazırlığı yaparak inşaat mevsiminde der
hal faliyete geçebilmek için binaların şimdiden 
yıkılması icabetmiştir. 

9. Kanun ve usule uygun olarak mülk sahip
lerinin yerleriyle tesis ve inşaatlarının değerleri 
takdir komisyonunca tesbit olunmuştur. 

10. İstimlâk bedelleri muvafakatlerini bildi
renlere derhal, muvafakatlerim bildirmemiş olan-

l»ob ı> : t 
lara müddetleri sonunda tediye edilmeye başlan
mış ve 22 . X . 1956 tarihine kadar 8 954 000 
lira ödenmiştir. 

Tezyidi bedel dâvası açmış bulunan mülk sa
hiplerinin arsa ve binalarına ait istimlâk bedel
leri de yine mevzuata uygun olarak Ziraat ve 
Emlâk Kredi Bankalarına % 20 fazlasiyle yatı
rılmıştır. 

11. İş yerlerinde çalışan ve patron vaziyetin
de olmıyan kimselerin de durumları nazarı itiba
ra alınmış, iş sahipleriyle temas edilerek iş saha
ları temin edilmiştir. 

12. Müddetsiz ve derhal yıkılma gibi kanun
suz ve usulsüz her hangi bir muamele cereyan 
etmemiştir. Esnaf ve tüccarın eşyalarını taşıma 
ve nakletme işlerinde de belediyece nakil vasıtası 
yardımı yapılmıştır. 

13. Ulus Meydanı sahasındaki binaların yı
kılması keyfiyeti belediyenin yetkili mercilerince 
ve mevzuata uygun olarak ittihaz edilen karar 
ve tedbirlere göre cereyan etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, kanun ve usullere uy
gun olarak yapılan bu tasarrufların sarf edilen 
gayretler sayesinden Ankara'mızın vo milletimi
zin estetik imar ve şehircilik iştiyaklarına muta
bık uygun bir hükümet merkezi haline pek ya
kında geldiğini görmekle, arkadaşımız da dâhil; 
cümlemiz bahtiyar olacağız. Mâruzâtım bu ka
dardır. 

RElS — Ali Yeniaras. 
ALÎ YENİARAS (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, 1956 yılının Eylül ayının 11 nci gün
lerine takaddüm eden günlerde Ankara'nın Ulus 
civarındaki 360 iş yerinin yıkılması hâdisesi ile 
ilgili olarak Yüksek Meclise Dahiliye Vekili ta
rafından cevaplandırılmak üzere sunduğum söz
lü soruya Sayın Vekil cevaplarını vermiş bulu
nuyorlar. Fakat hâdisenin seyrü cereyanı muhte
rem Vekilin arz ettiği şekilde değildir. 

Bir kere; kanunların tatbikinde hakkaniyet 
ve hassasiyet göstermek vatandaşın hak ve huku
kunun ve aynı zamanda menfaatlerinin korun
ması bakımından şarttır. Aksi hal, vatandaşın 
mevcut idareye karşı olan itimadını sarstığı gibi, 
Anayasanın teminat altına aldığı korkusuz yaşa
mak hak ve hürriyetini de ihlâl eder. 

Mevzuumuz; Ulus'ta Belediye tarafından yık
tırılan dört yüze yakın iş yerinde, bu yıktırma 
hâdisesinde mevcut kanunların bir tarafa bıra
kılarak keyfî muamelelerin yapılmış olduğu ve 
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kanuni muamelelere riayet edilmediği iddiacıdır. 
3710 sayılı Belediye istimlâk Kanununun hü
kümlerine göre, belediyenin âmme menfaatleri 
için yapacağı istimlâklerde takibedeceği yollar 
bu kanunun 10 ncu maddesiyle tasrih edilmiş ve 
belediye meclisine de bu mevzuda salâhiyet veril
miştir. Bu kanunun 10 ncu maddesinde • (İstim
lâk edilecek gayrimenkulun haritasının 10 gün 
müddetle istimlâk olunacak yerin belediye dai
resine asılması lâzımgelir. Aynı zamanda keyfi
yetin alâkalılara tebliğ edilmesi iktiza eder. Eğer 
mal sahiplerinin hüviyet ve ikametgâhları tesbit 
edilmezse tebliğ olunacak evrak istimlâkin karar
laştırılacağı yerin münasip bir mahalline ve be
lediye dairesine 20 gün müddetle asılır ve gazete 
ile de ilân edilir) denmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan, 
bir kısmının maili inhidam olması sebebiyle, bir 
kısmının da usulüne tevfikan yapılmış olan is
timlâk karralarına göre yıkıldığını ifade buyur
dular. Vaziyeti bu iki şık altında Yüksek Huzur
larınızda arza çalışacağım. 

Kanunun âmir hükmü bu olduğuna göre muh
terem arkadaşlarım, Ankara Belediyesinin yeri
ne getirdiği tek muamele, 5 . X . 1956 Zafer ga
zetesinde - gazete buradadır, arzu buyuran göre
bilir - istimlâk edilecek yerlerin ilân edilmesin
den ileri gitmemiştir. Gazetelerde okuduğumuza 
ve yaptığımız tetkika nazaran Belediye 13 Eylül 
1956 tarihinde yıkıma başlamıştır. İlânını 6 Ekim 
günü Zafer gazetesinde yapmıştır. -Bu da göste
riyor ki, Belediyenin yapmış olduğu tasarruf 
3710 sayılı Kanuna tamamen aykırıdır. Yıkım 
yapıldıktan sonra tebligat icra edilmiştir. Kanun 
bir tarafa atılmış veya kasten ihmal edilmiştir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — O size göre 
öyle... 

ALÎ YBNİARAS (Devamla) — Sonra arka
daşlarım, 3710 sayılı Belediye istimlâk Kanunu 
hâdiseyi iki şekilde mütalâa etmektedir. Birisi 
istimlâk bedelini kabul edenler, diğeri de istimlâk 
bedelini kabul etmeyip mahkemeye müracaat 
edenlere yapılması lâzımgelen kanuni ve usuli 
muameleleri tesbit etmiş bulunmaktadır. İtiraz 
etmiyen vatandaşlar için mesele yok. itiraz eden 
vatandaşlar da, istimlâki yapılacak gayrimenku
lun takdir edilen bedelinin % 20 fazlasını millî 
bir bankaya yatırdıktan sonra mahkemeye müra
caat edecek. Mahkeme de yine bu kanunun 10 ve 
11 nci maddeleri mucibince tarafeyni davet ede-

2.1956 Ö : İ , 
î cek ve 8 gün içinde bu gayrimenkulun kıymet 
I takdirine esas olacak bütün evsafı tesbiti delâil 
I suretiyle tevsik ettirerek o gayrimenkulun sici-
I line şerh verilmesini tapuya bildirecektir. Ondan 
I sonradır ki, belediye istimlâk edeceği gayrimen-
I kule vaziyet edecek veya yıktıracaktır. 

MEHMET DAİM SUALP (Siird) — O za-
1 man bu kanun mer'i değildi. 
I ALI YENÎARAS (Devamla) — Görüyoruz 
I ki, muhterem arkadaşlar, bu yıkma ve istim-
I lâk hâdisesinde kanunun emrettiği formalitelere 
I ve usullere ria}Tet edilmediği gibi, maili inhidam 
I olduğu iddiasiyle yıktırmış bulunduğu binalarda 
I da yine belediyeye salâhiyet veren Belediye Yapı 
I ve Yollar Kanununun hükümlerine riayet etme-
I mistir. 
1 Arkadaşlarım, bu kanunun 44 ncü maddesi 
I şöyledir .- «Yıkılacak halde bulunan maili inhidam 
I duvarlarla, bırakılmış binalar belediye encümeni 
I karariyle yıktırılması kabul edildiği takdirde 
I yıktırılacak yerin sahiplerine belediye tarafından 
I enaz 15 gün müddet tâyin edilerek bir ihbarna-
I me gönderilir. Acele hallerde maili inhidam ilıal-
I de bulunan gayrimenkuller tehlike arz ettiği veya 
I fen memurlarının raporu ile bu husus tesbit edil-
I diği takdirde sahiplerine 24 saat içinde mezkur 
I yerin yıktırılması için haber verilir, icabet edil-
I mediği takdirde belediye vasıtasiylo burası yıktı-
I rılır» denmektedir. 
I Şimdi arkadaşlarım, Sayın Bakan buyurdular 
I ki, tamamen bu-kanunun hükümlerine istinadedi-
I lerek ve fen heyetlerinin vermiş olduğu raporlara 

dayanılarak maili inhidam hale gelmiş bulunan 
I binalar belediyece yıktırılmıştır, dediler. 
I Müsaade buyurursanız bir misal vereyim : 
I Ulus Meydanında, kadastronun 123 ncü adasın-
I da kâin ve içerisinde (Gönç Oyuncak ve Parfüme

ri) mağazası bulunan gayrimenkul yontma taş
tan yapılmış bir bina vardı. Bunun sahiplerine, 

I kanunun emrettiği formaliyeteri yapmalk ber
taraf, 'haber da/hi verilmeden bu binanın yıktı
rılmış olduğu da yine bir vakıadır. Nitekim his
sedarlardan Kemal Yazıcılar İstanbul'da Yeni 
Sabahta intişar eden resimlerden vaziyeti öğ
renerek derhal Ankara'ya koşmuşsa da. maal
esef dükkânını yerinde bulamamıştır. 

Yine arkadaşlar, Ulus'ta 124 ada 21 parselde 
kâin dükkânın sahibi ikuru yemişçi Halil Akde-
de dükkânının yfkılmas'mdan çok kısa bir müd-

I det evvel belediyeye müracaat ederek dükkânını 
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tamir edeceğinden ruhsat istemiş ve kendisine 
ruhsatname verilmiştir. Bunun için 80 bin li
raya yakın bi'r para masraf ıederek binayı imar 
etmiş, yeniden in§a etmiş ve icrayı ticarte ede
bilmek içdn belediyeden kuşat ruhsatnamesi is
temiştir. Bu talebi kanuna uygun olan bu va
tandaşa b'elediye tarafından kuşat ruhsatiyesi 
verildiği tarihten 24 saat sonra Saym Bakanın 
buyurdukları raporlara dayanılarak bu dükkân 
polis 'kordonları arasında yıktırılmış bulunmak
tadır. 

Sayın arkadaşlar, şimdi bir misal de 1954 
senedinden vereyim : 

Ulus meydanında yapılmakta olan iş hanı
nın yeri için belediye yaptığı istimlâkleri 3710 
sayılı Kanun hükümlerime riayet etmek sure
tiyle yapmış ve malhkemeye müracaat edenler 
için yüzde yirmi fazlasiyle bedelini bankaya 
yatırmak suretiyle ıbu 'kanun hükümlerini ta
mamen yerine getirmiştir. Demek ki Belediye 
3710 sayılı Kanun hükümlerinin istimlâk işle
rinde tatbik edilmesi lâzım geldiğini müdriktir, 
ve İki sene evvel yaptığı muamelede bu kanu
nun âmir 'hükümlerine 'harfiyen riayet eylemiş
tir. Şimdi, 1956 yılında neden bu kanun hüküm
lerine riayet etmemiştiir? Kanunsuz ıharekete 
kendisini sevk eden başka bir salâhiyetin, başka 
bir kuvvetin var olduğunda şüphe yoktur. 

BEİS — tki dakikanız kaldı, Ali Bey. 
ALÎ YENİARAS (Devamla) — Arkadaşlar; 

1956 Ö : 1 
Saym Baıkanm verdikleri izahatta istimlâk be
delleri için «ekiz milyon lira verildiğini öğren
miş bulanmaktayız. Böyle dediler. Her şeyden 
önce Belediyenin bunu ödemek: için varidatı kâ
fi mi? Değildir, arkadaşlar. (Soldan, gürültü
ler) Evet, kâfi değildir. Ankara Belediyesi bu 
parayı nereden almıştır? (Soldan, «sana ne?> 
sesleri) Sana ne, ne demektir? Ben de bu mem
leketin evlâdı ve mebusuyum. Ankara Beledi
yesinin bu parayı nereden aldığını ben sana 
söyliyeyim; emisyonla karşılıyorsunuz. Emis
yon vergi demektir. Sen Ankara'yı şenletmek 
için Kars'ın ve Ağrı'nın hudut bölgelerinde ya-
şıyan vatandaşın cebindeki parasını hangi hak
la vergi diye alırsın? 

Arkadaşlarım; vatandaşları emrivaki kar
şısında bulundurmak, sözlerimin başlangıcında 
arz ettiğim gibi, idareye karşı olan itimadı 
sarstığı gibi onun Anayasa ile teminat altında 
bulunan korkusuzca yaşamak hak ve hürriye
tini de ihlâl eder. 

REİS — Vaktiniz bitmiştir. 
Orman Umum Müdürlüğü 1954 bütçe yılı 

Hesabı Katî kanun lâyihasının oylamasına 283 
arkadaş iştirak etmiştir. (280) kabul (1) ret, 
(2) müstenkif vardır. Muamele tamamdır. Tek
lif kanunlaşmıştır. 

10 Aralık Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,25 

TASHİH 

Bu İnikat zabıt ceridesinin sonuna bağlı 18 sayılı matbuanın 5 nci 
nunun 10 ncu satırındaki (tahsisata) kelimesi (tahsilata) olacaktır. 

sayfasının ikinci sütü 
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Orman Umum Müdürlüğü 1954 bütçe yılı Hesabı Katî Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

-

AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Mustafa Zeren 

ANKAEA 
Ömer Bilen 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete , 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlıı 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Ahmet Karagül' 

BİNGÖL 
Necati Araş 

Aza adedi : 541 
Rey verenler 2 8 3 

Kabul edenler ; 280 
Reddedenler : l 
Müstenkifler : 2 

Reye iştirak etmiyenler : 241 
Münhal mebusluklar ; 17 

[Kabul 
1 Sait Cfökcr 

Ekrem Yıldız 
BİTLİS 

Nusrettin Banıl 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çpııkar 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Hulusi Köynıen 
Kenan Yılın?z 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Bedi Emiştim 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlıı 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bıımin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-

9 oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

edenler] 
DENİZLİ 

Ali Rıza Karaca 
Osman Ongaıı, 
A. Hamdi Sanear 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Cemal Köprülü 
Rükneddih Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Gö^tuğ 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eıyurt 
Cemil Önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Samih tnal 

* 

| Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 

'' Doğan Köynıen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 

HAKKARİ 
übeydullah Seven 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
İrfan Akstı 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuad Ceb'esoy 
Seyfi Gögen 

. Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Nizamettin Âli Sav 
Ilaııri Soriano 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ula§ 
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Tahsin Yazıcı 
İZMİR 

Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Âltuğ 
Pertev Arat 
öihad Baiban 
Behzat Bdlgin 
Necdet încekara 
Bani Onursal 
Nuriye • Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
AbMfin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Ta§er 

KOOAELÎ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
»Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılme, 
Mekki Keskin 
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Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan * 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nrüvit Yetkin 

MANİSA « 
Saınet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 

MARDİN 
Bahaettin Erdeni 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet 'Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurnıacıoğlıı 
Hüseyin Ülkü 
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Zihni Ümer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Fazlı (Ertekin 
Sabri İşbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akeal 
Kemal Balta. 
Osman Kavrakoğiu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Günıüşoğlu 
önıetr Güriş 
Tevfik İleri 
Muhittin. Özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
2Jalıit Akdağ 
Sedat Barı 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
-Salim Seıve 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekeüoğhı 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topal'oğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Unsaldı 

SİİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
M. Vehbi Dayıbas 
Nuri Seri oğlu 
Haşini Tan 

SİVAS 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Fethi Mahranüı 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Halit Ağanoğln 
Sabri Dilek 
Süleyman Fehmi l\a-
layeıoğlu 
Sami Orberk-
Pertev Sana<; 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakeı-
oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğhı 
Hasan Ora! 
Celâl öncel 
Saim»önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyai Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Hakkı Hilâleı 
Edibe Sayar 
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[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Selâhattin Toker 

[Müstenkifler] 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım ICüffevi 
Halis Öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bâyramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Talât Vasfi Öz 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 

HATAY 
Sekip İnal 

[Reye iştirak 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
(t D 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaiş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcah 

BÎLECÎK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yiimnii Üresin 

BOLU , 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 
Lûtf'i Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emce 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumeu 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Sadettin Karacabey 
İbrahim Öktcnı 
Halûk Şaman 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Safaeddin Karanak<;ı 
Servet Sezgin 

ANTALYA 
Asım Okur 

etmiyenler] 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKlfel 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Hümi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşe! 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Aksi t 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanac 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Mustafa. Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak (İ.) 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Zeki Çavuş oğlu 
Bahadır Dülger 

Hâmid Şevket İnce (I.) 
Hasan Nunıanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
İsmail Sayın 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Abdullah İzmen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Hal it Zarbım 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereket oğlu 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Celâl Ramazanoğiu 

İÇEL 
Rüştü. Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

w 



İSTANBUL 
Neemii Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Haeopulos 
Hadi Hüsman (V.) 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Öarol 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Nuri Yamut (î.) 

ÎZMÎR 
Abdullah Aker 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören (i.) 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 

KASTAMONU 
Basri Aktag 
Nâzım Battır 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 

Afyon Kara hisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydm 1 

t : 13 7.12 
KIRKLARELİ 

Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (I. Â.) 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzını Meriç. 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atadenıir 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
M/ Rüştü özal 

KÜTAHYA 
0«nıan özbilen 
İhsan Şerif Özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Oeakcıoğlu 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 

[Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

•'»>" * 3 H 

.1956 C : 1 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Halim Satana 

MUĞLA 
Akif Sarıoğlu 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Selâhattin Orfoon 

RİZE 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu y 

Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tefcay 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumltu 

SİtRD 
Suat Bedük 

SİNOB 
Serafettin Ayhan • 
Seı*ver Sömuncuoğlu 
Muhit Tümerkan (î.) 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 

ebusluklar] 
istanbul 1 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 

3 - < C » <«»• 

Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskehder 
Necmi Arman 
Samim Yüccdere 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Osman Hacıbaioglu 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URTA 
| Aziz özbay 

Muzaffer Timur 
UŞAK 

Orhan Dengiz (t. Â.) 
VAN 

Hilmi Durmaz 
Kemal Yörükoğiu 

ZONGULDAK 
1 Hüseyin Balık 

Necati Diken 
Sabih Duralı (1.) 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

-

| Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

— 
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Orman Umum Müdürlüğünün 1954 bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Orman Umum Müdürlüğü 1954 bütçe yılı 
Hesabı Katisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı Muhasebat 

Encümeni mazbatası (3/355, 1/433) 

Orman Umum Müdürlüğünün 1954 bütçe yılı hefabı katisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (8/365) 

Divanı Muhasebat 
Sayı : 393357/687 9 . V . 1956 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman Umum Müdürlüğünün 1954 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin ili
şik olarak sunulduğunu en. derin saygılarımla arz eylerim. 

Divanı Muhasebat Reisi 
Muhittin Gürün 

MUTABAKAT BEYANNAMESİ 

Teşkilâtı Esasiye re Mııhasebei Umumiye kanunları hükümlerine uyularak bir nünhası Divanı 
Muhasebata gönderilen Orman Umum Müdürlüğü 1954 malî yılı katî hesabının, Divanı Muhasebatça 
tetkik ve muhakeme edilmiş olan muhasip idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerde 
yazılı meşruhat göz önünde bulundurulmak suretiyle hesabı katide, gösterilen rakamların kaimle 
şayan bulunmuş olduğunu arz eyleriz. 

' 8 . V .1956 

Birinci Reis 
M. Gürün 

D. 4 Reisi. 
. "A, Â. Hemen 

Âza 
A'. Uçkun 

Â^a 
R. Örencik 

, 

I). 1 Reisi 
F. Eke 

Âza 
F. Özbudun 

Âza 
A. R. Toksöz 

Âza. 
(.'. Olcay 

Âza V. 
X. Tek'cr 

D. 2 Reisi 
R. Bakuy 

Âza 
* R, Ögel 

Âza 
N. Başak ar 

Âza, 
0. Çitici 

.Müddeiumumi 
E. Arkun 

D. 3 Reisi 
F. rşik 

Âza 
A. R. Savcı 

Âza 
K. Tolhınğiu 

Âza 
/ . Of/ak 



Orman Umum Müdürlüğü 1954 bütçe yılı Hesabı Katisi hakkında kanun lâyihası (1/433) 

T. C. 
Başvekâlet 23 . III . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

8ay%:71- 310/1129 
T. B. M. MeeM Yüksek Reisliğine 

Orman Umum Müdürlüğünün 1954 bütçe yılı hesabı katisi hakkında Ziraat Vekâletince hazırlanan 
ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 2 . III . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâ
yihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
* A. Menderes 

ESBABI MUOtBE 

Orman Umum Müdürlüğünün 1954 bütçe yılı sarfiyatı ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (21 007 011) lira 39 kuruş ve 1954 yılı tahsilatı ise (B) işaretli cetvelde* gösterildiği üzere" 
(19 123 752) lira 61 kuruştur. 

1954 yılı gelirleriyle giderleri arasındaki farkı teşkil eden (1 883 258) lira 75 kuruş gelir fazlası 
olarak 1955 yılma devredilmiştir. 

Tahsisattan 1954 yılında sarf edilemiyen ve bağlı (A) işaretli cetvelin ayrı bir sütununda gösteri
len (3 601 838) lira 38 kuruş tahsisat bakiyesi imha edilmiştir. 

Bütçe Mizanı 

Umum Müdürlüğün merkez ve mülhakatında vukubulan bütçe muamelelerinin özeti olup 1954 yı
lı içinde bütçe varidat ve masraflarına ait rakamlar icmalen gösterilmiş ve yapılmış olan hizmetler 
arasında bütçe harici muamelelerin 1955 yılma devreden bakıyeleriyle nakit mevcudu hususi he
saplarında gösterilmiştir. 

Bütçe Varidatı 

1954 yılı içinde bütçe varidatlarından yapüan tahsilat 19 123 752 lira 61 kuruştur, 

Varidatın çeşidi ile mukayesesi \ ^ X »V * r ? V * ' * 

Bilinci madde —- (Tarife bedelleri) Bütçeye konulan 7 500 000 liraya mukabil 475 175 lira ııok-
saniyle 7 012 825 lira tahsil edilmiştir. 

İkinci madde— (Müsadereli mallar bedelleri) Bütçeye konulan 928 237 liraya karşı bir gûna 
tahsilat yapılamamıştır. 

Üçüncü madde — (İşletme kârları) Bütçeye konulan 11 814 175 lira tamamen tahsil edilmiştir. 
Dördüncü madde — (Müteferrik varidat) Bütçeye kanulan 890 882 liraya mukabil bir gûna 

tahsilat yapılamamıştır. 
İkinci fasıl — (Umum Müdürlükçe tahsil edilecek müteferrik varidat) Bütçeye konulan 95 000 

liraya mukabil 153 478 lira. 43 kuruş i'azlasiylc 248 478 lira 43 kuruş tahsilat yapılmıştır. 
* 

Varidat tahakkuk ve tahsilatının mukayesesi 

idarenin esas itibariyle varidat tahakkuku tahsiline tâbi olup 1954 yılı müsadereli mallar bedeli 

[(S. Sayısı.; 18) 
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olarak 1954 yılı bütçesine konulmuş olan 92-8 237 lira ile müteferrik varidat olarak tahinin olunan 
890 882 liraya mukabil devlet orman işletmesinden bir gûna tahsilat yapılamamıştır. 

Lira K. 

19 326 990 
2 711 265 

89 497 
125 104 

2 432 294 

24 685 151 

— 
38 
39 
82 

59 

Tahsisat 

1954 yılı bütçesiyle yatırımlar dışında kalan A/ l işaretli cetveldeki tahsisat 
1954 yılı bütçesiyle yatırımlar masrafları için A/2 işaretli cetveldeki tahsisat 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi ile ilâve edilen tahsisat 
% 95 1er hesabından 250 köyün ağaçlandırılması için verilen tahsisat 
6211 6212 ve 6452 sayılı kanunlar gereğince ilâve edilen tahsisat 

Yek£n 

Bütçe sarfiyatı 

1954 yılı hesap devresi de dâhil olmak üzere o yıl bütçesine dâhil tahsisata mukabil 
21 007 011 lira 39 kuruş sarf edilmiştir. Bu sarfiyat meyanmda 6211, 6212 ve 6452 sayılf kanun
lar gereğince ödenen 2 432 294 lira 82 kuruşluk tahsisat A/l işaretli cetvelin sonunda (katı hesa
ba dâhil edülmiştir. Bu sarfiyat meyanmda tediye emri. aranıknaîRsızm mesul muhasiplîklerce 
206/22 vilâyetler memurları doğum yardımı maddesinden 3 000 lira, 304/21 merkez telefon mas
rafları maddesinden 2 lira- 48 kuruş, 307/30 müfettişler yalluğu maddesinden 519 Kra 70 kuruş 
ve 309/52 ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları onarma maddesinden de 86 liralık tahsisat harici 
sarfiyat da dâhil edildikten sonra 206 nci (4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam
lar) fasMdan 9 801 lira 82 kuruş 304 ncü (posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları) faslın
dan 32 815 lira 18 kuruş, 307 nci (Yolluklar) faslından 190 839 lira 41 kuruş ve 309 ncu (Taşıt 
masrafları) faslından 19 376 lira 11 kuruş tahsisat artığı devretmiş bulunmaiktadır. Tahsisat ha
rici yapılmış olan sarfiyatlar için senesi geçmiş bulunduğundan maddelerarası aiktanna yapıl
ması mümkün bulunmamış ve 4 fasıldan yapılan cem'an 3 608 lira 18 kuruş sarfiyat kendi fasılla
rında tahsisat artığı mevcut bulunmuş olduğundan kabul edilerefk katî hesaba dâhil edilmîştîr. 

Lira K. , 

18 075 626 04 Nafeden ödenen 
2 432 294 82 &211, 6212 ve 6452 sayılı kanunlar gereğince ödenen tahsisat 

396 797 36 Bütçe emanetine alman 
102 293 17 Harran 1955 sonuna 'kadar mahsubohman 

21 007 011 39 Yekûn 

24 685 151 59 1954 yılı tahsisat yekûnu 
21 007 151 39 19.54 yılı sarfiyatı 

3 678 140 20 
76 301 82 % 95 1er hesabından 250 kaytin ağaçlandırılması için verilen 500 000 liradan 

1954 yılında sarf edilemediğinden dolayı 5750 sayılı Kanun gereğince 1955 yılı
na devrettirilen 

3 601 838 38 İmhası lâzımgelen tahsisat art fi 

(B. Sayısı Î 18); 



1954 yılı içinde hizmet yapıldığı halde evrakın tekemmül etmemesinden dolayı bütçeye masraf 
kaydedilmiyereîk 17 796 lira 62 kuruş borç devredilmiştir. 

î 
' ' ' , Bütçe varidat ve mmörafınm mukayesesi s 

Lira K. 

21 007 011 39 Bütçe sarfiyatı ve mahsup devresindeki sarfiyat 
19 123 752 61 Bütçe varidatı 

1 883 258 78 Bütçe noktasından (fazla yapılan sarfiyat) 

V Nakdin kontrolü 

Lira K. • 

2 463 835 42 Şubat 1955 sonundaki kasa ve bankalar mevcudu 
900 727 40 1955 yılına müdevver emanat,, bütçe emanatı, emeklilik kesenekleri ve devlet yar-

* dımlan bakayası 
\ . . 
1 563 108 02 Kasa ve banka mevmdundaki paralardan varidat fazlası (Eski yıllardan müdevver) 

( fc. Sayısı : İS ) 
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Divanı Muhasebat '. 

T.B.M.M. 
Divanı Muhasebat Encümeni 

Esas No. 1/433; 3/355 
Karar No. 4 

Yüksek 

Orman Umum Müdürlüğünün 1954 malî yılı 
hesabı katîsi hakkında Başvekâletin 23.111.1956 
tarih ve 71 - 310/1129 numaralı yazı ile teklif 
olunan kanun lâyihası Divanı Muhasebatın mu
tabakat beyanhamesiyle birlikte, Divanı Muhase
bat ve Orman Umum Müdürlüğü temsilcileri hu
zuru ile tetkik ve müzakere olundu. 

1. Tahsisat : 
1954 malî yılı Bütçe Kanunu ile verildi ve 

sonradan ilâveten alınan tahsisat miktar] muta
bakat beyannamesinde 24 685 148 lira 10 kuruş
tan ibaret olup hesabı katide 3 lira 49 kuruş 
fazlasiyle 24 685 151 lira 59 kuruştur. 

Bu fark % 95 1er hesabından köy ağaçlandı
rılmaları için tefrik edilip 1953 yılında sarf edil
mediğinden dolayı 1954 yılma devrinin hesabı 
katinin tanziminde bu miktar fazlasiyle göste
rilmesinden ileri geldiği anlaşılmakla mutaba
kat beyannamesinde yazılı 24 685 148 lira 1.0 ku
ruş tahsisat dlarak kabul edilmiştir. 

2. Sarfiyat ; 
Mutabakat beyannamesiyle hesabı katide bir

birine uygun olarak 21 007 011 lira 39 kuruştur. 
3. îmha edilen tahsisat t 
Encümenimizce kabul edilen tahsisat ve sar

fiyata göre tahsisat bakiyesi 3 678 136 lira 74 ku
ruştanibaret olup bundan 1956 yıhna devre
dilen 76 298 lira 33 kuruşun tenzilinden sonra 
kalan 3 601 838 îira 38 kuruşluk tahsisatın im
hası icabetmiş ve ekli cetveller ona göre tanzim* 
edilmiştir. 

( &, Sayış 

i mazbatası 

30 . XI . 195G 

Reisliğe 

4. Varidat tahakkukatı : 
Mutabakat beyannamesiyle hesabı katîde bir

birine uygun olarak 19 123. 752 lira 61 kuruş
tur. 

Tahsilat : 
Hesabı katı ile mutabakat beyannamesinde 

birbirine uygun olarak 19 123 752 lira 61 ku
ruştur. 

5. Orman Umum Müdürlüğü 1954 yılında 
yaptığı 19 123 752 lira 61 kuruş tahsisata karşı
lık 21 007 011 lira 39 kuruşluk sarfiyat yaptı
ğından aradaki farkı teşkil eden 1 883 258 lira 
78 kuruş açık kalmakta ve bunun kasa ve banka. 
mevcudu ile karşılandığı anlaşılmaktadır. 

Yukarda arz olunan sebeplere ve kabul edilen 
tahsisat, sarfiyat ve varidatın mutabakat beyan
namesinde yazılı miktarlara uygun olduğu anla
şılmasına göre değişik olarak tanzim edilmiş bu
lunan kanun lâyihası Büyük Millet Meelisinin 
yüksek tasvibine arz elilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Divanı Muhasebat En. 
Reisi yerine M. M. Kâtip 

Bilecik •* Yozgad 
$. Hasırca, N. Kurban 

Bolu Denizli Mardin 
H. Hah M. Gilleügil H. Satana 

Urfa 
M. Timur 

:18) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Umum Müdürlüğü 1954 bütçe yüı Hesa
bı Kati kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Orman Umura Müdürlüğünün 
1954 bütçe yılı sarfiyatı ilişik (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (21 007 011) lira 39 ku
ruştur. 

MADDE 2. •— Adı geçen Umum Müdürlüğün 
1954 bütçe yılı tahsisatı ilişik (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (19 123 752) lira 01 ku
ruştur. 

MADDE 3. — 1954 bütçe yılında gelir tahsi
satına'nazaran fazla yapılan sarfiyat eski yıllar
dan müdevver kasa ve banka mevcudiylc karşı
lanmıştır. 

MADDE 4. — Tahsisattan 1954 bütçe yılında 
sarf edilemiyen ve bağlı (A) işaretli cetvelin ay
rı bir sütununda gösterilen (3 601 838) lira""38 
kuruş tahsisat bakiyesi iptal edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer*. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur, 

2 . I I I . 1956 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş, Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardrmcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F, KopriiHi 

Maarif Vekili 
A, (kel 

İkt ve Ticaret Vekili 
F. Ula§ 

Oüm. ve İnhisarlar 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demker 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
II. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
N. ökmen 

Nafıa Vekili 
M, Çavuşoğhı 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
N, Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 
M. Tarhm^ 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ TADİLİ 

Orman Umum Müdürlüğü 1954 bütçe yılı Hesabı 
Katı kanun lâA/ihası 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğünün 
1954 bütçe yılı sarfiyatı ilişik (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (21 007 011) 
lira (39) kuruştur. 

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğünün 
1954 bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (19 123 752) lira (61) kuruş
tur. 

MADDE 3. — Gelirle sarfiyat arasındaki 
(1 883 258) lira (78) kuruş açık kasa ve banka 
mevcudu ile karşılanmıştır. 

MADDE 4. — Tahsisattan 1954 bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve ilişik (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen 
(3 601 838) lira (38) kuruş imha edilmiştir. 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğht 

MADDE 5. 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Mali ve ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

£9. Sayısı Î 18) 



F. 

1954 yüı Orman Umum Müdürlüğü 

A/l - CBTVELÎ 

Tahsisatın nev'i 

201 Maaşlar • 
202 Ücretler 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zam ve 

yardımlar 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 

maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 
209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapı

lacak ödemeler 
210 Temsil tahsisatı 
217 Askerlik dersi öğretmenleri ücreti 
2&1 Emekli, dul ve yetim maaşları 

»301 Merkez daireleri büro masrafları . ' . 
302 Vilâyetler büro masrafları 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon üeret ve masrafları 
305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 

yollukları 
309 Taşıt masrafları 
403 Temsil masrafları 
407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilen

diren masraflar 
408 3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince ya

pılacak masraflar 
412 Hastalıklarla savaş masrafları 

Tahsisat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira 

8 091 301 
2 157 940 
1 078 650 

556 000 

7 715 142 
1 870 673 
747 514 

546 198 

1 500 1 500 

1 477 650 
2 100 
240 

465 166 38 
54 500 
203 700 
47 500 
İ41 000 
76 518 

/353 750 
' 781 700 

50 000 
194 226 
5 000 

100 000 

33 500 
129 100 

1 226 655 
— 
230 

! 465 166 
41 777 
145 476 
35 859 
108 184 
28 896 
313 709 
590 860 

45 553 
174 849 

:"v\ 4 828 

24 305 

:% 16 426 
;& 59 277 

3 
3 
3 
5 
9 
8 
6 
8 
5 

4 
8 
6 

0 

5 
0 



F . 

416 
418 
420 
421 
422 

423 
424 
425 
426 

*450 

451 
452 
453 
458 
476 
501 
502 
505 Hükme bağlı borçlar 

Tahsisatın nev'i 

Okullar masrafları 
Para taşıma masrafları 
Teknik araştırma istasyonları ve denemeler masrafları 
Harita ve kadastro işleri 
Yangınlarla savaşa ait 3116 sayılı Kanunun 90, 91 ve 92 
nci maddeleri gereğince yapılacak ödemeler 
Sınırlama 
Amenajman 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Pasif korunma 
Orman Fakültesinde okutulan öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer masraflarla tatbikat yollukları 
Yayın masrafları 
Staj masrafları 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Fuar ve sergilere katılma masrafları 
Kurs masrafları 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Tahsisat 
Lira K. 

169 450 
16 000 
88 500 
15 000 

70 000 
169 750 
909 200 

1 246 501 
500 

348 480 
150 000, 
129 500 
20 000 
2 000 
2 000 
22 000 
19 000 
37 565 

19 416 487 38 

Sarfiyat 
Lira 

149 853 
8 548 
37 856 
4 855 

38 992 
29 995 
462 319 
990 419 

— 

271 363 
127 340 
126 117 
9 637 
500 

1 864 
18 192 
14 916 
-21 166 

16 477 025 

K 

8 
9 

1 

4 

701 Yapı noarımı ve küçük yapılar 
711 Makine, alet ve gereçler onarımı 
731 KLaniulaştırma 
741 Yapı işleri 

A/2 - OBTVBLÎ 

Yatırımlaı; 

45 000 
12.700 
141 002 

1 493 000 

37 550 
2 902 
42 724 

1 193 981 



F. Tahsisatın nev'i 

751 Satmalmacak makine, alet ve gereçler 
752 Satmalmacak taşıtlar 
753 3116 sayılı Kamımın 98 nci maddesi gereğince satmalma

cak silâh ve gereçler 
761 Fidanlıklarda yapılacak her nevi su tesisleri ve onarımı 
771 Devlet Orman İşletmeleri döner sermayesi 
781 Teknik araştırma istasyonlarınca tecrübe ormanlarında açı

lacak orman yolları yapımı masrafları 

Tahsisat 
Lira 

411 000 
506 686 

6 876 
75 000 

1 

K. 
Sarfiyat 
Lira 

264 396 
468 369 

3 101 
35 861 

— 

20 000 

A/2 yekûnu 2 711 265 2 048 888 

Özel fasıllar 
901 6211, 6212 ve 6452 sayılı kanunlar gereğince ilâve edilen 

tahsisat 
— Marşal yardımı % 95 leri hesabından köy ağaçlandırmala

rına yapılacak masraflar 
940 Ağaçlandırma demirbaş masrafları 
970 Yapı işleri 
971 Motorlu taşıtlar satmalma karşılığı 
972 Fidanlıklarda yapılacak her nevi su tesisleri ve onarımı 

Yekûn 

2 432 294 82 2 432 294 

A/2 yekûnu 
Özel F. yekûnu 

10 100 
55 000 
30 000 
30 000 

2 557 395 

âl 
19 416 487 
2 711 265 
2 557 395 

90 

72 

38 
— • 

72 

1 507 
20 316 
26 739 

240 

2 481 097 

16 477 025 
2 048 888 
2 481 097 

UMUMÎ YEKÛN 24 685 148 10 21 007 011 
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1951 yıh Orman Umum M d. 

B - CETVELİ 

Varidat m ne\ 'i 

Devlet Orman işletmelerince tahsil edilerek Hm um Müdür
lüğe ödenecek varidat 
Tarife bedeli 
Müsadereli mallar bedelleri 
İşletme kârları 
Müteferrik varidat 
Umum Müdürlükçe tahsil edilecek müteferrik varidat 
Geçen yıldan devredilen nakit mevcudu 
250 köyün ağaçlandırılması için verilen tahsisat 

Muhammen at 
Lira 

7 500 000 
928 237 

11 814 175 
890 882 
95 000 
809 961 

— 

7 

11 

Tahsilat 
Lira 

012 825 
__ 

814 175 
— 

248 478 

48 274 

UMUMİ YEKÛN 22 038 255 19 123 752 

»&<i 
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D6VT6 ' X 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Belediyelerden genel bütçeye dâhil dairelerle katma bütçeli 
idarelere ve özel idarelere tâyin edilecek Sağlık ve Nafıa 

memurlarının aylıklarına dair kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /323) 

T. C. • 
Başbakanlık 9 . 17 . 1952 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/2357, 6/1722 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Belediyelerden genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere ve özel idarelere tâyin 
edilecek Sağlık ve Bayındırlık mensuplarının aylıkları hakkında Sağlık' ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14 . Vr. 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş oklusunu saygılarımla arz ederim. 

Başbakan 
.1 . Menderes 

<! EREKÇE 

Büyük Millet Meclisince ittihaz buyurulan 468 sayılı Kararda belediye bütçesinden aylık alan 
memurların devlet memurları idadimi dâhil olmadıkları zikredilmiş, belediye memur ve müstah
demleri Tüzüğünde (Madde 55, 67, 95) hangi hallerde umumi hükümlerin tatbik edileceği göste
rilmiş ve fakat bu meyanda maaş kanununa matuf bir hüküm konulmamış olduğundan umumi 
muvazeneye dâhil dairelerle katma bütçeli daireler ve özel idarelerle Yalova Kaplıcaları İşletme 
İdaresine naklen tâyin olunan Doktor, Eczacı, Sağlık memuru, ebe ve hemşire gibi sağlık perso-
ncllcriyle bayındırlık fen heyeti kadrolarmdaki teknik elemanlar bu vaziyette bulunan mezkûr Ba
kanlığa bağlı bütün memurların belediyedeki hizmetlerinden ayrıldıkları günden o ay sonuna ka
darki aylıklarının belediyelerce kendilerinden tahsili cihetine gidilmektedir. 

Yukarıya numarası kaydedilen tefsir karan muvacehesinde umumi muvazeneye dâhil dairelerle 
özel idareler ve katma bütçeli daireler bu personelleri devlet memura addetmedikleri için açıktan 
tâyin edilmiş memurlar misillû kendilerini yeni vazifelerinde işe başladıkları tarihi takibeden ay 
başına kadar maaş vermemekte ve belediyeler de kendi hizmetlerinden ayrıldıkları günden ay sonu
na kadarki maaşlarını peşin vermiş olmaları itibariyle idari ve kazai yollarla istirdada tevessül 
etmektedirler. ' 

Bakanlığın gördüğü lüzum ve kanuni sebeplere binaen maaşları ile veya terfian nakil ve tâyin 
kılınmakta olan bu kabîl memurların nakil f e tahvillerinde sun'u taksirleri mevcut ve iradeleri lâ-
hik olmadığından haklarında bu yolda muamele ifası adalet kaidelerine uygun görülmemiş ve 
umumi hükümlere tevfikan her devlet memuruna kanunen tanınmakta olan haklardan istifadeleri
ni temin maksadiyle bu tasarı hazırlanmıştır. 

Bu şekilde tâyin edilip de belediyelerce maaş fazlası mehuzlarının talep ve tahsiline tevessül 
edilenler hakkında bu tasarı hükümlerinin tatbik ediimesi ve tâyin emrinin tebliği tarihinden iti
baren kanuni müddet zarfında hareket Ve muayyen seyahat müddeti zarfında yeni memuriyet 
mahallerine muvasalat ederek işe başlamış olmaları şartiyle belediyelerdeki vazifelerinden ayrıl
dıkları günden sonraki istihkaklarının yeni intisabettikleri daire bütçesinden ödenmesi gerekmek
tedir. 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 1/323 
Karar No. 17 

10 . I . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Belediyelerden, genel bütçeye dâhil daire
lerle katma bütçeli idarelere ve özel idarelere tâ
yin edilecek sağlık ve bayındırlık mensuplarının 
aylıklarına dair kanun tasarısı, IX ncu Devrede 
komisyonumuza havale edilmiş ve usulü dairesin
de yapılan müzakerat sonunda bâzı tadilât ile 
kabul edilerek Başkanlığınıza iade edilmiş ise de, 
IX ncu Devrede kanuniyet kesbedememiş oldu
ğundan bu kere tekrar encümenimize havale edil
miş bulıyımakla, Hükümet temsilcileri huzurun
da yapılan inceleme ve müzakere sonunda aşa
ğıda yazılı hususat karar altına alınmıştır. 

Şöyle ki : 
Büyük Millet Meclisince ittihaz edilen 468 

sayılı Kararla belediyeler memurlarının Devlet 
memurları idadma dâhil bulunmadıkları açık
lanmış olduğundan, tâyinleri Sağlık ve Bayın
dırlık bakanlıkları tarafından yapılan, belediye
lerin, sağlık ye fen işleri personelleri hakkında 
788 sayılı Memurlar Kanunu hükümlerine tâbi 
olan maaşlı memurlar hakkında tatbik edilen 
1108 sayılı Maaş Kanunu hükümleri uygulana
mamaktadır. Bu sebeple adı geçen bakanlıklarca 
belediyelere tâyin edilen bahis konusu personel
den genel bütçeye dâhil dairelerle katma bütçe
li idarelere ve özel idarelere naklen tâyin edilen
lerin, belediyelerden ayrıldıkları tarihten itiba
ren aylıkları kesilmekte ve bu gibiler ancak yeni 
vazifelerinde işe başladıkları tarihi takibeden ay 
başından itibaren aylık alabilmektedirler. 

Bu hal ise bahis konusu personelin istihkak
larında zaruri bir inkıta vukua getirmek sure
tiyle mağduriyetlerini mucibolmaktadır. 

İşte bu mağduriyetin önlenmesi maksadiy-
le, belediyelerin, tâyinleri Sağlık ve Bayındır
lık bakanlıkları tarafından yapılan aylıklı me

murlardan genel bütçeye dâhil dairelerle kat
ma bütçeli idarelere ve özel idarelerde aylıklı 
bir vazifeye naklen tâyin olunanların aylıkla
rının, nakillerinin tebliği tarihinden itibaren 
Maaş Kanununun ikinci maddesindeki esaslar 
dairesinde yani naklin tebliğ tarihinden itiba
ren 15 gün içinde yeni memuriyet mahalline 
hareket edip muayyen seyahat müddeti sonun
da işe başlamak kaydiylc nakledildikleri dai
reler bütçesindoı ödenmesi temin edilmiş ve 
tasarının 1 nci maddesi ile bu husus sağlan
mıştır. 

Hükümet tasarısında, mevzuubahis personel
den yalnız belediyelerden, tasarısnın 1 nci mad
desinde yazılı dairelere nakledilenlerin vaziyet
leri mütalâa, edilmiş bulunduğundan, Hükümet 
tasarısının 1 nci maddesinde yazılı dairelerden 
belediyelere nakledileceklerin aylıkları hakkın
da da aynı esasın tatbik edileceği hususu ilâve 

•edilerek başlık ve birinci madde buna göre de
ğiştirilmiştir. 

2 nci ve 3 ncü maddeler aynen kabul edil
miş ve tasarının tadil olunan şekli ile kabulüne 
ittifakla karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Rs. 
Amasya 

/ / . Koray 
Bolu 

S. Baysal 
Mardin 

A. Kalav 
Seyhan 

M. M. 
Afyon K. 
0. Talu 

* Çankırı 
A. Emrem 

Kâtip 
Kayseri 

H. Kurmel 
Giresun 

A. İzmen 
Samsun 

Ş. Uluçay 
Sivas 

M. Akçalı K. Oskay 

( S. Sayısı : 19 ) 
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Bütçe Encün 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/323 

Karar No. 11 
Yüksek 

Belediyelerden umumi bütçeye dâhil daire
lerle katma bütçeli idarelere ve özel idarelere 
tâyin edilecek sağlık ve nafıa memurlarının ay
lıklarına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâ
letince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra 
Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
9 . V I . 1952 tarihli ve 71/2357 sayılı tezkeresiy
le gönderilen ve geçen devrei intihabiyenin niha
yete ermesi dolayısiyle hükümsüz kalıp tekrar 
görüşülmesi yine Başvekâletin 3 . X I . 1955 tarih
li ve 71/181 sayılı tezkeresiyle talebolunan ka
nun lâyihası Maliye Encümeni mazbatasiyle bir
likte Encümenimize havale edilmiş olmakla Ma
liye Vekâleti mümessili hazır olduğu halde tet
kik ve müzakere edildi . 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de arz ve 
izah edildiği üzere Büyük Millet Meclisince itti
haz olunan 468 sayılı karara göre belediye büt
çesinden aylık alan memurların Devlet memu
ru idadma dâhil olmadıkları cihetle umumi mu
vazene, mülhak .bütçeli idarelerle hususi idareden 
belediyelere ve belediyelerden adı geçen dairele
re tâyin edilen memurlar hakkında 1108 sayılı 
Maaş Kanununun 2 nci maddesi hükmünün tat
bikine imkân görülemediği cihetle bu durumda 
bulunan memurların ayrıldıkları dairelerden ay
rıldıkları aya ait maaşlarını Devlet dairelerin
deki memurlar hakkında tatbik edilen ahkâm da
iresinde alabilmelerini teminen hazırlanıp sevk 
edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden ve Hükümet mümessilinden alı
nan mütemmim izahattan sonra lâyihanın şevki
ni mucip sebepler yerinde mütalâa olunarak 
maddelerin görüşülmesine geçilmiş, Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekâletiyle Nafıa Vekâleti me
murlarına münhasır olmak üzere tahdidcn tesbit 
edilmiş olan birinci madde metini, diğer vekâlet 

i mazbatası 

• 3. XII. 1956 

Reisliğe 

ve dairelerden belediyelere ve belediyelerden de 
ahar vekâlet ve dairelere naklen yapılacak tâ
yinleri de şümulüne alacak umumi tor hükmü 
lîhtiva etmek üzere, yeniden tanzim ve kabul 
edilmiştir. 

Mütaakıp yürürlük maddeleri şeklen değiş
tirilmek suretiyle hazırlanan, kanun lâyihası 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reislliğe sunulur. 

Reis ReisveMli Mazbata M. 
tzmir Zonguldak 

A. Aker S. Ataman 
Kâtip 
Tokad 

Ö. Sunar 
Antalya 

K. Akmantar 
Çankırı 
T. Uygur. 

Diyarbakır 
II. Turgut 

Giresun 
M. Şener 

tzmir 
B. Bilgin 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Muş 
AŞ\ Çağlayan 

Ordu 
S. • İşbakan 

Seyhan 
S. Barı 

Afyon K. 
M. A. Ülgen 

Aydın 
Z. Uray 
Çoruh v 

Y. Gümüşel 
Erzurum 
S. Erker. 
Günıüşaşae 

Z. Başağa 
Kastamonu 
H. Bura 
Kocaeli 

C. Tüziin 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Rize 

II. Agun 
Seyhan 

A. Topaloğlu 

Ankara 
M. Ete 
Bursa 

H. Köy men 
Çorum 

Y. Gürsel 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Gümüşane 

H. Tokdemir 
Kayseri 

/ . Kirazoğlu 
Konya 

M. Bağrıaçık 
Ordu. 

B. Aksoy 
Rize 

/. Akça! 
Siird 

B. Erden 
Siird Trabzon 

M. D. Süalp #. F. Kalaycıoğlu 
Tunceli Urfa Yozgad 

II. T. Okeygün F. Ergin ' •• T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Belediyelerden, genel bütçeye 
dâhil dairelerle katma bütçeli 
idarelere ve özel idarelere tâyin 
edilecek sağlık ve bayındırlık 
mensuplarının aylıklarına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Belediyelerin, 
tâyinleri Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı ile Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından yapılan 
aylıklı memurlardan genel büt
çeye dâhil dairelerle, katma büt
çeli idarelere, Yalova Kaplıca
ları İşletme İdaresine ve özel 
idarelere naklen tâyin olunanla
rın aylıkları, nakillerinin tebli
ği tarihinden itibaren, 1108 sa
yılı Maaş Kanununun ikinci 
maddesi hükümleri dairesinde 
bu dairelerce ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı 

Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

İçişleri Bakanı 

— 4 — 
MALİYE ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

Belediyelerden, genel bütçeye 
dâhil dairelerle katma bütçeli 
dairelere ve özel idarelere veya 
bu idarelerden belediyelere tâ
yin edilecek sağlık ve bayındır
lık mensuplarının aylıklarına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Belediyelerin, 
tâyinleri Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı ile Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından yapılan 
aylıklı memurlarından genel 
bütçeye dâhil dairelerle, katma 
bütçeli dairelere, Yalova Kaplı
caları İşletme İdaresine ve özel 
idarelere veya bu idarelerden 
belediyelere naklen tâyin olu-

• nanların aylıkları, nakillerinin 
tebliğ tarihinden itibaren, 1108 
sayılı Maaş Kanununun ikinci 
maddesi hükümleri dairesinde 
bu dairelerce ödenir. 

MADDE 2. —' Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Millî Eğitim Bakanı 
T. tleri 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Belediyelerden, Muvazenei II-
mumiyeye dâhil dairelerle mül
hak bütçeli dairelere've hususi 
idarelere veya bu idarelerden 
belediyelere tâyin edilecek me
murların aylıklarına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Belediyeler
den Muvazenei Umumiyeye dâ
hil dairelerle mülhak bütçeli 
dairelere, Yalova Kaplıcaları 
İşletme İdaresine ve hususi ida
relere veya bu idarelerden bele
diyelere naklen tâyin olunanla
rın aylıkları, nakillerinin tebliği 
tarihinden itibaren 1108 sayılı 
Maaş Kanununun (2) nei mad
desi hükümleri dairesinde öde
nir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükmünü icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. E. H. Ustündağ 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
8. Yırcalı 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 


