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1. — Sabık sabit hulâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye mânuatı 
1. — Orman Kanunu lâyihasının ge-

riverilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 
(lj/iei, 3/462) 

2. —. 1718 sayılı Dahilî İstihlâk Vergisi 
Kanunu ile bu kanuna müzeyyel 2448 sayılı 
Kanununda değişiklik yapılması hakkın
daki kanun lâyihasının geriverilmesine 
dair Başvekâlet tezkeresi (1/540, 3/468) 

5. — Sualler ve cevaplar 

i l — Şifahi suaUer ve cevapları 
1. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter

men'in, Hükümet programında yer alan 
hususlardan hangilerinin tahakkuk etti
rildiğine ve «Toplantılar ve gösteri yürü.-

Sayfa 
3:4 
4:5 

6 

yüşleri» hakkındaki Kanun muvacehesin
de partilerin mâruz kaldıkları durum üze
rinde ne düşünüldüğüne dair Başvekilden 
şifahi suali (6/275) 

2. — Amasya Mebusu Kemal Eren'in, 
küçük sulama işleri için 1955 ve 1X9(56 yıl
ları bütçelerine konulan tahsisat ile kaç 
yerde ne kadar iş yapıldığına ve 1957 yı
lı bütçesine konulan tahsisat miktarına 
dair sualine Ziraat Vekili Esat Budakoğ-
lu'nun şifahi cevabı (6/304) 

3. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Gö
le 'riin Lavustan köyünde Abdürrahman 
iaminde bir genci öldürenler ̂ hakkında ne 
muamele yapıldığına dair sualine Zi
raat Vekili Esat Budakoğlu ile Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekili Nafiz Körez 
ve Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'
ün şifahi cevapları (6/298) 

4. — Trabzon Mebusu* Emrullah Nut-
ku'nun, başta Ankara ve İstanbul olmak 

Sayfa 

6:7 

7:12 



SayfB ] 
üzere bâzı şehirlerde ele alman imar ha
reketlerine dair Başvekilden şifahi suali 
(6/309) 12 

5. — Burdur Mebusu Fethi Çtelikbaş'-
ın, Kasım ayı başındaki akar yakıt stoku 
miktarına ve akar yakıt kifayetsizliği kar
şısında ne gibi tedbirler alındığına dair, 
Başvekilden şifahi suali (6/310) 12 

6. — Tokad Mebusu Hulusi Bozbey-
oğlu'nun, Şûrayı Devlet Deavi daireleri
nin aylık mesaisine ve işlerin zamanında 
neticelenmesi için ne düşünüldüğüne dair, 
Başvekilden olan sualine Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı'nm şifahi cevabı (6/311) 12.13 

d. — Müzakere edilen maddeler 13 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

1956 yılı Eylül - Kasım ayları hesabı hak
kında Meclis Hesaplarının Tetkiki Encü
meni, mazbatası (5/37) 13 

2. — Sivas Mebusu Nuri Demirağ'ıri, 
âmme nizamını ihlâl edenler ve umumi ah
lâkı bozanlar hakkında kanun teklifi ve 
Dahilye ve Adliye encümenleri mazbata
ları (2/291) 13:17 

3. — Diyarbakır'ın Matrani köyünün 
21 numaralı hanesinde kayıtlı Hasanoğlu, 
1341 doğumlu, Kasım Atlan'm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(1/399) 17:18 

4. — Suriye'nin Kamışlı kazasının Kür-
kend köyünün 61/15 numaralı hanesinde 
kayıtlı Mehmetoğlu 1908 doğumlu Bişar 
Saruhan'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (3/401) 18 

5. *— Ankara Üniversitesi 1956 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/599) 18 

Styfa 
6. — Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 

69 ncu maddeleri hükümlerinin değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası ile Ko
caeli Mebusu Ekrem Alican'm, Gelir Ver
gisi Kanununun 32 ve 89 ncu maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatala
rı (1/473,2/286) 18:24 

B — Tahrirî sualler ve cevaplan 25 
1. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, 

Manisa'nın merkez ilcesine bağlı Sarıçam 
köyündeki Deliçay'm bir yatak içine alın
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair su
aline Nafıa Vekili Etem Menderes'in tahrirî 
cevabı (7/68) 25 

i 2. —' Burdur Mebusu Behçet Kayaalp '-
in, Burdur'un Yassıgüme köyünden Tali
sin Afacan isminde bir vatandaştı dövül
düğünün doğru olup olmadığına dair su
aline Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tah
rirî cevabı (7/153) 25:26 

3. — Malatya Mebusu ıNuri Ocakcıoğlu'- ' 
nun, Malatya vilâyetine bağlı kazalaran su 
ve elektrik ihtiyaçlarının temini hususunda 

r ne düşünüldüğüne ve Akçadağ yangınında 
zarar görenlere ne nispette yardım yapıldı
ğına dair tahrirî sual takririne Dahiliye 

I Veâleti Vekili Hüseyin Avııi Göktürk ile 
Nafıa Vekili Etem Menderes'in tahrirî ce
vapları (7/238) 26:29 

I 4. — Bolu Mebusu Selâlıattin Baysal'tfı, 
Devlet Orman İşletmelerinin kesim ve istif 
işlerinde çalışan işçilerden alman vergilere 
dair sualine Maliye Vekili Hasan Polatkan'-

| m tahrirî cevabı (7/248) 29 :30 
| 5. — İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'-. 

nun, Hazinenin alâkası olmıyan bir gayri-
menkule ait tescil hükmünün Hazine ve
killerince temyiz edilmesinin sebebine dair 
sualine Maliye Vekili Hasan Polatkan 'm, 

I tahrirî cevabı (7/255) 30:3 i" 



1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Erzurum Mebusu Rıza Topeuoğlu ile Hakkâ

ri Mebusu Übeydullah Seven'e izin verilmesi hak
kında Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi okunarak izinler kabul edildi. 

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harb malûl
lerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine da
ir 1485 sayılı Kanunun 5755 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 4 ncü maddesine bir fıkra ve bu kanu
na muvakkat bir madde ilâvesi hakkındaki kanun 
lâyihası, Başvekâletin talebi üzerine geriverildi. 

Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğ-
lu'nun, Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddele
rinin tadiline ve bu kanuna bir madde ilâvesine; 

Konya Mebusu Tevfik Fikret Baran ve 22 
arkadaşının, Konya vilâyeti Seydişehir kazasının 
Derebucak köyünde mukim 359 vatandaşın orman 
suçlarının affına dair kanun teklifleri, talepleri 
üzerine geriverildi. 

Ruznamede bulunan kanun lâyiha ve teklif
lerinin suallerden önce görüşülmesine dair tak
rir kabul edildi. 

1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı A/ l işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun kabul edildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea» 
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lerin Nafıa Vekâleti kısmına bazı .kadroların ek
lenmesine; 

Türk - Fransız Ticaret Anlaşmasının bir sene 
müddetle temdidine mütaallik mektupların tas
dikine; ' 

Türkiye ile Japonya arasındaki ticari müna
sebetlere mütaallik olarak imzalanan zabıtname 
ile eki mektubun tasdikine; 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki ödeme Anlaşmasının 30 Ha
ziran 1956 tarihinden itibaren bir sene müddetle 
uzatılması zımnında teati edilen mektupların tas
dikine; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı 
arasında akdedilen Ticaret ve Tediye Protokolü 
ileceklerinin tasdikine; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Mo-
düs Vivendi ile Ticaret Anlaşmasının tasdikine; 

Avrupa Para Anlaşması ve Avrupa Para An

laşmasının Muvakkat Tatbik Protokolünün tasdi
kine dair kanunlar kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna. muvakkat iki madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin birinci müzakeresi bitirildi. 

İnikada ara verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın Ömer Mart 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

İkinci Celse 
Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, Hükü

met progaramında yer alan hususlardan han
gilerinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplantılar 
ve gösteri yürüyüşleri» hakkındaki Kanun mu
vacehesinde partilerin mâruz kaldıkları durum 
üzerinde ne düşünüldüğüne dair şifahi suali, 
Başvekil hazır bulunmadığından, gelecek inika
da bırakıldı. 

Sual sahibi Ziya Termen'in, kendisine ruh
sat verilmediği halde kürsüye yürüyerek mut
laka söz söylemekte ısrar ettiğinden ve Riya
setin mütaaddit ihtarına rağmen Makamı Ri
yasete karşı tehditkâr tavır takındığından hak
kında, bir İnikada mahsus olmak üzere, Meclis
ten çıkarılma cezasının tatbiki kabul olundu. 

Amasya Mebusu Kemal Eren'in, küçük su
lama işleri için 1955 ve 1956 yıllan bütçele
rine konulan tahsisat ile kaç yerde ne kadar 
iş yapıldığına ve 1957 yılı bütçesine konulan 
tahsisat miktarına dair şifahi suali, Ziraat Ve
kili hazır bulunmadığından, gelecek İnikada bı
rakıldı. 

Bursa Mebusu İbrahim öktem'in, Türkiye, 
Pakistan ve îrak başvekilleri ile îran Hariciye 
Vekilinin 23 Kasımda Bağdad'da yaptıkları top
lantı neticesinde neşrettikleri müşterek tebli
ğin üçüncü ve dördüncü maddelerine; 

Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, Süveyş 
Kanalı harekâtı ile Bağdad görüşmelerine, İs
rail ile münasebetlerimizin kesilmesi sebeple
rine ve Suriye olayları hakkında ne gibi ted
birler alındığına; 



Kırşehir Mebusu Mehmet Mahmudoğlu'nun, 
son dış politika hâdiseleri dolayısiyZe Mecliste 
izahat verilmemesi sebebine; 

izmir Mebusu Cihad Baban'm, Kıbrıs'ın 
mukadderatı etrafında cereyan eden görüşmele
re dair suallerine Başvekil Adnan Menderes ve 
Hariciye Vekâleti Vekili Etem Menderes cevap 
verdiler. 

Şifahi sualler I 
1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Nu

saybin ovasının sulanması için yapılacak tesisata 
dair şifahi sual takriri Dahiliye, Maliye, Nafıa 
Vekâletlerine gönderilmiştir (6/314) 

2. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, 
23 Aralık 1956 günü Ankara'dan İstanbul'a gi
den resmî plâkalı kaptıkaçtı otomobilin han
gi vekâlete aidolduğuna dair şifahi sual takriri 
Başvekâlete gönderilmiştir (6/315) 

3. — Burdur Mebusu Mehmet özbeyln, ilk
öğretim kanunu lâyihasının hazırlanıp horlan
madığına dair şifahi sual takriri Maarif Vekâ
letine gönderilmiştir (6/317) 

Tahrirî sualler 
1. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, as- I 

Lâyihalar 

1. — Bir kısım ithalâta tahsis olunan dö
vizler dolayısiyle alınacak Hazine hissesi hak
kında kanun lâyihası (1/611) (Gümrük ve inhi
sarlar, Ticaret, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2. — iskân Kanunu lâyihası (1/612) (Dahi
liye, Hariciye, Ziraat, Gümrük ve inhisarlar, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3. — istanbul Opera binası inşaatının Hazi
nece ikmali ve sureti idaresi hakkındaki 6165 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin tadiline dair 
kanun lâyihası (1/613) (Dahiliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

4. — Tediye meseleleri hususunda Yunan 
Hükümeti ile Hükümetimiz arasında teati olu
nan mektupların tasdikine dair kanun lâyihası 
(1/614) (Hariciye ve Ticaret encümenlerine) 

5. — Zirai mücadele ve zirai karantina ka
nunu lâyihası (1/615) (Ziraat, Gümrük ve in
hisarlar, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

9.1.1957 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Eeis Kâtip 
içel Mebusu Kayseri Mebusu 

Refik Komitan Ömer Mart 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

I kertik daire ve şubelerinde çalıştırılan ücretli 
daktiloların miktarına, terfih ve terfileri husu
sunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual tak
riri Millî Müdafaa Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/277) 

2. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, nahi
ye müdürleri temsil tahsisatının muntazaman ve
rilip verilmediğine dair tahrirî sual takriri Da
hiliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/278) 

3. — Gaziânteb Mebusu Ali Ocak'm, Gazian-
teb eski valisi Kâmuran Cuhruh'un vazifesin
den ayrılırken hususi arabası için lâstik alıp 
götürdüğü hakkındaki söylentilerin doğru olup 
olmadığına dair tahrirî sual takriri Dahiliye 

I Vekâletine gönderilmiştir. (7/279) 

»ÎLEN KAĞITLAR 

I 6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeri ile 
Belçika Hükümeti arasında hava ulaştırmaları
na dair Anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâ
yihası (1/616) (IJariciye ve Münakalât encü
menlerine) 

Teklifler 
7. — Aydın Mebusu Neeati Celim'in, Eski 

eserlerin bulunduğu yerlerde ikamet edenlerin 
başka mahallere nakli ve 'bu yerlerin istimlâki 
hakkında kanun teklifi (2/418) (Dahiliye, Ma
arif, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

8. — Denizli Mebusu Mustafa Gülcügü'in, 
Gelir Vergisi Kanununun 6247 sayılı Kanunla 
değiştirilen 24 ncü maddesinin (1) numaralı 
bendinin tadili hakkında kanun teklifi (2/413) 

I (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 
9. — izmir Mebusu Pertev Arat'm, sabık po

lis memurlarından Mehmet Hamdi Pak'a vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi (2/414) (Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

Sualler 

2 . -HAVALE ED 



10. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Adliye 
memur ve kâtiplerinin terfihleri hakkında kanun 
teklifi (2/415) (Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

11. — Samsun Mebusu Ekrem Anıt ve Gümü-
şane Mebusu İsmail Hakkı Baykal'm, Maaş Ka
nununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci ve ikinci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
geçici maddeler eklenmesine dair 5558 sayılı 
Kanuna bir madde ilâvesi hakkında kanun teklifi 
(2/416) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

12. — Tunceli Mebusu Bahri Turgut Okay-
gün'ün, 6731 sayılı Millî Korunma Kanununun 
muvakkat 2 nci maddesinin tadiline dair kanun 
teklifi (2/417) (Ticaret, Dahiliye ve Adliye en
cümenlerine) 

Tezkereler 
13. — Bursa Mebusu ibrahim öktem'in teşriî 

masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tez
keresi (3/464) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

14. — Bursa Mebusu İbrahim öktem ve Tokad 
Mebusu Hasan Kangal'ın teşriî masuniyetlerinin 
kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi (3/465) 
(Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümene) 

Takrir 
15. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Arzu

hal Encümeninin 28 . XII .1956 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 4018 sayılı Karann Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri (4/265) (Ar
zuhal Encümenine) 

Mazbatalar 
16. — Islahı Hayvanat Kanununa ek kanun 

! lâyihası ve Ziraat, Adliye ve Bütçe encümen) e-
j ri mazbataları (1/328) (Ruznameye) 

M. —. 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye - Fede
ral Almanya Ticaret ve Tediye Anlaşmalarına 
mütaallik protokollerle ilişiklerinin tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret en
cümenleri mazbataları (1/490) (Ruznameye) 

18. — Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 
I 20 Mart 1883 tarihli Paris ittihadı Mukavelena

mesiyle Ticaret eşyası üzerinde sahte mahreç 
işaretlerinin m en'i hakkındaki 14 Nisan 1891 
tarihli Madrit îtilâfnamesinin 2 Haziran 1934 
tarihli Londra tadillerinin tasdiki hakkında ka-

I nun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümen
leri mazbataları (1/440) (Ruznameye) 

.19. — fi İdaresi Kanununun 48 nci madde-
I sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası 
I ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/571) (Ruz-
I nameye) 

20. — Giresun Mebusu Abdullah îzmen'in, 
Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanuna 6768 sayılı Kanunla eklenen mu
vakkat 5 nci maddenin tadiline dair kanun tek-

1 Jifi ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazba-
I talan (1/383) (Ruznameye) 

21* — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/609) (Ruznameye) 

22. —Basın - Yayın ve Turizm Umum Mü
dürlüğü Kanununun 21 nci maddesinin tadili 
hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe 

J encümenleri mazbatalan (1/547) (Ruznameye) 



BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,07 

REİS — Reisvekili İhsan Baç (Tokad) 
KÂTİPLER : thsan Gülez (Bolu), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Ekseriyetin tesbiti için yoklama ya-
paeağız, efendim. (İstanbul mebuslanna kadar 
yoklama yapıldı.) 

REÎS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyo
rum, efendim. 

4. — BIYASET DİVANININ HEYETİ ÜMÜMIYEYB MARUZATI 

1. — Orman kanunu lâyihasının geriverilme-
sine dair Başvekâlet tezkeresi (1/161, 3/463) 

REİS — Okuyoruz, efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

26 Ocak 1955 tarihli ve 196 sayılı yazıya ek
tir. 

Dokuzuncu devrenin sona ermesi dolayısiylü 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu maddesi mucibince 
hükümsüz kalmış olup verilen bir takrir üzerine 
mezkûr maddenin ikinci fıkrası gereğince alâkalı 
encümenlere havale olunduğu 8 . I .1955 tarihli 
ve 864/3622 sayılı yazılariyle bildirilmiş bulunan 
orman kanunu lâyihasının iadesine müsaade bu-
yurulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REİS — Geri verilmiştir, efendim. 

2. — 1718 sayıh Dahilî İstihlâk Vergisi Ka
nunu ile bu kanuna müzeyyel 2448 sayılı Kanun
da değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyi
hasının geriverilmesine dair Başvekâlet tezkere
si (1/540, 3/463) 

REİS — Okuyoruz, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
25 . VIII . 1956 tarihli ve 71,431/2937 sayılı 

yazımızla sunulmuş bulunan «1718 sayılı Dahilî 
İstihlâk Vergisi Kanunu ile bu kanuna müzeyyel 
2448 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası» mn iade edilmesine müsa
adelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REÎS — Ger i verilmiştir, efendim. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A. ~ ŞİFAHİ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, 
Hükümet programında yer alan hususlardan han
gilerinin tahakkuk ettirildiğine ve «Toplantılar 
ve gösteri yürüyüşleri» hakkındaki Kanun mu
vacehesinde partilerin mâruz kaldıkları durum 
üzerinde ne düşünüldüğüne dair Başvekilden şi
fahi suali (6/275) 

REİS — Ziya Termen buradalar mı? (Bura
da sesleri) 

Başvekil burada bulunmadıklarından 
gelecek İnikada bırakıyoruz. 

suali 

2. — Amasya Mebusu Kemal Erenfin, küçük 
sulama işleri için 1955 ve 1956 yılları bütçelerine 
konulan tahsisat ile kaç yerde ne kadar iş yapıl
dığına ve 1957 yılı bütçesine konulan tahsisat 
miktarına dair sualine Ziraat Vekili Esat Budak-
oğlu'nun şifahi cevabı (6/304) 
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REİS — Kemal Eren buradalar mı? (Bura

da sesleri) 
Ziraat Vekili de buradalar, sual takririni oku

yoruz. 

. . 10. . XII . 1956 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki şifahi sualimin Ziraat Vekili ta

rafından cevaplandırılmasına delâletlerini say
gı ile arz eylerim. 

Amasya 
Kemal Eren 

1. 1955 ve 1956 malî yılları içinde Ziraat 
Vekâleti bütçelerine konulan küçük sulama tah
sisatı ile kaç*yerde ne miktar iş yapılmıştır, 
1957 bütçesine ne kadar tahsisat konulmuştur"? 

2. Bir köye veya birkaç köye ait müşterek 
sulama sularından ne suretle istifade edileceği 
hakkında mevzuatımızda bir sarahat bulunma
ması yüzünden birçok ihtilâfların ve hattâ mües
sif hâdiselerin vukubulduğu malûmdur; bir ta
raftan zirai asayişin ihlâl, diğer taraftan mev
cut sulardan hakkiyle istifade imkânlarını selb-
eden bu halin önlenmesini temin maksadiyle ne 
gibi tedbir düşünülmektedir? 

ZİRAAT VEKİLÎ ESAT BUDAKOĞLU (Ba
lıkesir) — Muhterem arkadaşlar, Kemal Eren 
arkadaşımızın suallerinin cevaplarını arz ediyo
rum : 

Küçük sulama ve kurutma işlerine 1955 yi-. 
hnda verilen tahsisat 865 bin liradır. Bu mik
tar 1956 yılında 2,5 milyon liraya yükseltilmiş, 
bu yıl ise Büyük Millet Meclisinden talehcttiği-
ıniz miktar ise 4 milyondur. 

1955 yılında küçük sulama işlerinden 130 ay
rı mevzuun etüdü yapılmış bunlardan 60 sulama 
ve 7 kurutma işi ekonomik ve rantabl buluna
rak projeleri hazırlanmış, inşaatı ihale ve ikmal 
edilerek çiftçi ve zürram hizmetlerine arz edil
miştir. 

1956 yılında 256 küçük sulama ve 46 küçük 
kurutma mevzuunün etüdü yapılmış, bunlardan 
171 küçük sulama ve 12 kurutma işinin proje
leri yapılmış ve bunlardan ancak 113 sulama ve 
10 kadar kurutma işinin inşaatına başlanmıştır. 
Bugüne kadar bunların mühim bir kısmı ikmal 
edilerek çiftçinin hizmetine arz edilmiş, bakiye
si de malî senenin sonuna kadar bitirilmiş ola
caktır; Yalnız, bu küçük sulardan istifade şekli 
831 ve buna ek olarak çıkarılan 2659 sayılı Ka-
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nun hükümleri ile tesbit edilmektedir. Bu kanun 
hükümleri ihtilâfları halledecek kifayette değil
dir. Yalnız küçük sular mevzuunda değil, bil
cümle sular üzerinde; su haklarını tesbit etmek 
maksadiyle, Nafıa Vekâleti ile, vekâletimizin de 
görüş ve mütalâası alınmak suretiyle, bir lâyi
hanın hazırlanmasına başlanmıştır. 

REİS — Kemal Eren, buyurun. 
KEMAL EREN (Amasya) — Muhterem ar

kadaşlar, evvelâ Sayın Vekile, lütuf buyurduk
ları cevaptan dolayı arzı teşekkür ederim. 

Yüksek malûmunuzdur ki, bugünkü teknik 
sistem dâhilinde susuz ziraatin hemen hemen 
hiçbir faydası yoktur; Hükümetimiz sulu ziraate 
ehemmiyet vermekte, bilhassa büyük barajlarla 
bunu temine çalışmaktadır. Ancak, takdir bu
yurursunuz ki, her vilâyete, her köye de birer ba
raj yapmaya imkân yoktur. 

Küçük sulama mevzuu üzerinde ihtiyacı kar
şılamak üzere her sene Ziraat Vekâleti Bütçe
sine bir miktar tahsisat konulmakta ise de bu 
tahsisat kâfi gelmemektedir. Nitekim Sayın Ve
kil, bu sene de dört milyon lira konulduğunu 
söylüyor ki, bununla da mühim bir iş yapmaya 
imkân yoktur. Esasen Vekilin verdiği rakamlar 
da küçüktür. Bir çok köylerde nasıl ki içme su
ları tanzim edilmişse sulama işleri de tanzim 
edilmeli ve hakiki bir istifade sağlanmalıdır. 

Ziraat Vekâleti bu mevzuda köylerin sulama 
konularını daha geniş mikyasta tanzim etmek 
imkânını elde ederse köylümüzün bu hususta 
sağlıyacağı istifade çok büyük olacaktır. 

Ayrıca bu sulardan ne suretle istifade edile
ceği hakkında mevzuatımızda bir hüküm yok
tur. tfade buyurulan 831 sayılı Kanun içme su
larına aittir. Çoktan beri Nafıa Vekâletinde 
tetkik edilmekte olan Su haklan Kanunu, ka-
nuniyet kesbederse bu mevzuda çıkan ihtilâfla
rın önü alınmış olur. 

Bu kanunun bir an evvel Meclise getirilme
sini bilhassa rica ederim. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

3. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Göle'nin 
Lavustan köyünde Abdürrahman isminde bir 
genci öldürenler hakkında ne muamele yapüdv-
ğma dair sualine Ziraat Vekili Esat Budakoğ* 
lu ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Nafiz 
Kör ez ve Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk*-
ün şifahi cevaplan (6/298) 

-ı — 



• I : » « 4 
REÎS — Sual sahibi buradalar mı efendim? 

Burada. Ziraat, Adliye, Sıhhat ve îçtimai Mua
venet Vekilleri de buradalar. Takriri okuyo
ruz, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki hususların Ziraat, Adalet ve Sıh

hat ve îçtimai Muavenet Vekillerince sözlü ola
rak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygı ile 
rica ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

1. Göle'nin Lavustan köyünden Abdurrah
man ismindeki bir genç on gün önce Karınca-
düzü'hde orman mühendis muavini ye muhafa
za memurları tarafından öldürülmüştür. Daha 
gençlik baharında olan bu genç vatan evlâdı 
orman idarecileri tarafından bir atın kuyruğu
na bağlanmak suretiyle yerlerde kan kustura 
kustura süreklendirilmiştir. Zulüm bu' şekilde 
yetmiyormuş gibi, bacaklarına bıçaklar sap
lanmış ve değnekle dövülerek feci bir şekilde 
öldürülmüştür. 

a) Zavallı gencin bu şekilde öldürülmesi 
için suçu neydi? 

b) Müsebbipleri halen Orman Umum Mü
dürlüğünce istihdam edildiklerine ve himaye 
gördüklerine göre vekâlet hâdiseden haberdar 
değil mi? Yoksa bu hâdiseyi üzerinde durma
ya değerde bulmamış mıdır? 

2. Suçlular (hakkında adlî tahkikatın yapıl
maması sebebi nedir? Şayet son günlerde mü
teaddit şikâyetler üzerine başlamışsa hangi 
safhadadır? Ve tahkikata başlanma tarihi ne
dir? 

3. Yürekler acısı bir şekilde şehidedilen 
gencin cesedini s)dun yığınları arasına atılmış 
bulup, Hükümet tabibine götüren akrabalarına 
resmî yoldan müracaatlere rağmen muayene j 
ve rapor vermeye ve gerekli işlemi yapmaya | 
mecbur olduğu halde hiçbir şey yapmıyan, sa- I 
hipleri tarafından Göle'den Kars'a haklarını ı 
aramak için götürülen cesedin peşinden Kars'ta ! 
koşan şahıs halen Göle'de Hükümet tabibi ola
rak çalışmakta mıdır? Hakkında Vekâletçe açı
lan tahkikat hangi safhadadır? i 

REÎS — Ziraat Vekili, buyurun. 
ZİRAAT VEKtÜt ESAT BUDAKOĞLU 

(Balıkesir) — ^fendim, hâdise Karmcadüzü 
denilen bir ormanlıkta cereyan ediyor. Orman I 
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i bölge şefi ile beş muhafız ormanda dolaşırlar-
I ken altı vatandaşın ormandan kaçak ağaç kes-

tikelrini görüyorlar ve aralarında hâdise cere-
I yan ediyor. Bu hâdise, kaçakçılar ve orman 

muhafaza memurlarının iddialarına göre iki ay
rı malhiyet arz ediyor. 

I Abdurrahman ismindeki bir vatandaş bu hâ
disede yaralanıyor ve kan zayiinden ölüyor. 

i Orman kaçakçıları arasında bulunan Şerafettin 
I ismindeki zat Hasan ismindeki birine hücum 
I ederken onun atik davranarak çekilmesi neti

cesinde bıçak Abdurrahman ismindeki vatanda
şa isabet ediyor. Abdurrahman'm aldığı yara
dan bilâhana öldüğü iddia ediliyor. 

Mukabil iddia da, orman muhafaza memur
ları tarafından yaralandığı ve öldüğü merke
zindedir. Mesele ve hâdise adalete intikal etmiş
tir. Evvelâ Şerafettin tevkif edilmiştir, bilâha-
ra orman muhafaza memurları ile orman bölge 
şefi de tevkif edilmişti. Dün aldığımız malu
mata göre orman muhafaza memurlarından Hü
seyin ismindeki bir şahıstan maadasının tahli
yesine karar verilmiştir. Takdir Duyurulacağı 
veçhile, hâdisenin mahiyeti talhkikat sonundan 
anlaşılacaktır. Arkadaşımızın iddia ettiği gibi 
Abdurrahman ismindeki şahıs ne atın kuyru
ğuna bağlanarak sürüklenmiş ve ne de kendi
sine başkaca bir zülüm yapılmıştır. Hâdisenin 
safahatı elbette adlî tahkikat sonunda tahak
kuk edecektir. Orman memurları bu işte suç
lu iseler cezalarını göreceklerdir, suçlu değil ise
ler zaten takibat yapılmasına mahal kalmıya-
eaktır. Bugün için şu veya bu şekilde hareket 
etmeye lüzum görmüyoruz. Netice adlî tahkika
tın sonunda anlaşılacaktır. 

REİS — Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekili. 
SIHHAT VE ÎÇTÎMAÎ MUAVENET VE-

KÎLÎ NAFÎZ KÖREZ (Manisa) — Aziz arka
daşlar; Kars Mebusu Muhterem Sırrı Atalay'in 
sual takririnin vekâletimize taallûk eden kısmı
nın cevabını arz ediyorum : 

Göle'nin Lavustan köyünden Abdurrahman 
ismindeki vatandaşın ölümü ile neticelenen hâ
dise, Erzurum'un Şenkaya kazasına bağlı Ka
rmcadüzü mevkiinde vukua gelmiştir. 

Bu mahal Göle'ye beş kilometre mesafede ol
duğundan Şenkaya C. Müddeiumumisinin talebi 
üzerine Göle C. Müddeiumumisi ve Hükümet Ta-

I bibi vaka mahalline gitmişlerdir. 
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Göle Hükümet Tabibi tarafından yapılan 

otopsi sonunda bir rapor tanzim edilmiş ve ölü, 
C. Müddeiumumisi tarafından, defnedilmek üze
re sahiplerine teslim edilmiştir. 

ölünün, mahallinde Hükümet Tabibi tara
fından muayene edilmediği için, akrabaları ta
rafından muayene ettirilmek üzere, Kars'a gö
türüldüğü varit değildir. Bu hususta Kars Hü
kümet Tabipliğine, Sağlık Müdürlüğüne, Dev
let Hastanesine hiçbir müracaat vâki olmamış
tır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKÎLÎ HÜSEYÎN AVNÎ GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, Sırrı 
Atalay arkadaşımız, suçlular hakkında adlî tah
kikat yapılmaması sebebini ve şayet son günler
de mütaaddit şikâyetler üzerine tahkikata baş
lanmış ise hangi safhada bulunduğunu ve tah
kikata başlanma tarihini sormaktadır. 

18 . XI . 1956 akşamı orman içinde vuku-
bulan ölüm hâdisesine ihbar üzerine ertesi günü 
muttali olan Cumhuriyet müddeiumumisi der
hal hâdise mahalline giderek tahkikata başlamış 
ve sorgu hâkimliği nezdinde âmme dâvası ikame 
edilmiştir. 

Suç, 18 . XI . 1956 akşamı işlenmiş ve adlî 
tahkikata ertesi gün yani ihbarın yapıldığı 
19 . XI . 1956 tarihinde başlanmıştır. Bu hu
susta bir gecikme vâki olmayıp adlî merciler 
re'sen tahkikata tevessül etmişlerdir. îşin halen 
kaza merciinde tahkik ve tetkik edilmekte oldu
ğunu ve adaletin elbette tecelli edeceğini arz 
ederim. 

REİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Üç vekil arka

daşımızı dinledik. Memleketin en ücra köşelerin
de, emekleri, hizmetleri, bilgileri takdirle yâd-
edilmeye değer ormancılarımızın hizmetini tak
dirle karşılamayı bir borç bilirim. Ama bu de
mek değildir ki, bu arkadaşlar bir orman suçu 
işlenirken, vazife görürken, vatandaşlara eziyet 
etsinler; vatandaşı öldürme yoluna gitsinler... 
Mesele ormanın korunması, orman suçlarının 
önlenmesidir. Ormanın katli vacip değildir. 
Ama, bunun kadar vatandaşın da katli vacip de
ğildir. (Soldan, gürültüler) öyle bir suç işlen
miş olsa dahi vatandaşın öldürülmesi doğru de
ğildir. 

Hâdise şu : 18 . XI . 1956 tarihinde Göle'-
nin Lavustan köyünden altı kişi orman» gidi-
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| yorlar. Ormandan ağaç keserlerken yakalanıyor-
j 1ar. Orman Kanununun 82 nci maddesine göre 

yapılacak iş şu idi : Derhal mahallinde bir zabıt 
tutulacak ve yetkili mercilere suçlular teslim 
edilecekti. 

Şimdi meselenin ehemmiyetli noktaları var, 
bunları arz edeceğim, Lavustan köyü 2 900 kü
sur rakımlı, yüksek ve orman içinde kurulmuş 
bir köydür. Senenin asgari 150 - 160 günü kar
la kapalıdır. Kışın vasati sühunet sıfırın altın
da 30 derecedir. Böyle bir yerde ve bu olayın 
icra edildiği bir zamanda Orman Kanununun 
hükümleri yerine getirilmemiş, zatî ihtiyaçlar 
verilmemiştir. Orman Kanunu mucibince muay
yen hudutlar içinde bulunan köylüye zatî ihti
yaçlarının verilmesi lâzımgelmektedir Hâdise
nin vukubulduğu sırada onların ihtiyaçları ve
rilmemiştir. Böyle 2 900 küsur rakımlı ve sü
hunetin sıfır altında 30 dereyece düştüğü bir 
sırada vatandaşın hakkı, ihtiyacı verilmezse va
tandaş ormana gitmez de neyapar? (Soldan, 
gürültüler) Demin arz ettim, orman cibali mu
baha değildir. Ama vatandaşın ihtiyacının da 
yerine getirilmesi için vazifeli bir idare vardır, 
orman idaresinin köylünün bu ihtiyacım vak
tinde yerine getirmesi icabeder. Orman Kanu
nunun 82 nei maddesine göre orman idaresi 

I mensuplarının bu olay sırasında dikkatli dav
ranmaları icabederdi. Çünkü bu köyle orman 
idaresi arasında 10 seneden beri devam eden 
diğer vakalar da mevcuttur. Hatırlıyorum, 
1947 senesinde yine aynı Lavustan köyünde; 
yine aynı şartlar içinde köy halkı muztar kal
mış, mecbur olmuş, ormana gitmişler. Orman
da yakalanıyorlar, bir 'bakım memuru vatandaşı 
öldürüyor, bir vatandaş da bakım memurunu 
öldürüyor. Mahkemeye düşüyorlar ve şahıs 
mahkûm oluyor. 

1952 senesinde, yine aynı şartlar içinde şa
hıslar ormana gidiyorlar, fakat yalnız kendileri 
değil, öküzleri, mandaları da ormanda kalıyor, 
dönmüyorlar. Orman bakım memuru zabıt tut
maya lüzum görmüyor, tabancasını çekip, öküz
leri, mandaları da öldürüyor. Bu, mahkeme ilâ-
miyle sabit. Yalnız şahıslar değil, suç işlemesi
ne imkan olmıyan öküzler, mandalar da tabanea 
ile öldürülüyor. Orman idaresinin bu koy üze
rinde, mahsus bir husumeti var ve bu husumet 
devam etmektedir. Bir sene önce, ilâmda ismi 

I geçen bakım memuru Hüseyin Aear.. 
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SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Koskoca ] 

Orman İdaresine husumet atfedilebilir mi? 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sebati Bey 

zatı devletlerine izahat vermeye mecbur olmadı
ğımı bilmekle beraber arz edeyim. Burada'hâ
dise zikrediyorum ve oradaki orman idaresinin 
husumeti vardır, diyorum. Öyle olmasa dilden 
mahrum zavallı öküzler niçin öldürülür? 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — İdare
nin husumeti olamaz, şahsan o adamın husume
ti olabilir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Fakat bu 
orada devam etmektedir, o zamanki şahıs başka
dır. O zaman köylünün öküzünü, mandasını öl
düren gitmiş, bir başkası gelmiştir. Binaena
leyh oradaki orman idaresinin bunlar hakkın
da mahsus bir tutumu vardır. Bu suretle hu
sumeti biraz tahfif edelim, sizin de gönlünüz. 
olsun. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Vaziyet, ta
vazzuh etmiştir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Henüz vazi
yet tam tavazzuh etmiş değildir, müsaade bu
yurun. Yalnız Sağlık Bakanının izahatından I 
tatmin edilmiş bulunuyorum. Demek ki, hâdise 
bana yanlış aksettirilmiş bulunuyor. Mevzuu-
bahsolan, hükümet tabibinin derhal hâdiseye I 
müdahale etmemesidir. Hakikaten dedikleri doğ
rudur, müdahale etmiştir, ama bir gün sonra 
etmiştir. Olay oluyor, (Halis Tokdemir'e hita
ben) müddeiumumilik yapmışsınız beyefendi, 
bilmeniz lâzımdır, derhal müddeiumumiliğe ih
bar ediliyor, üc tane dilekçe veriliyor, bunlara 
rağmen işe el konmuyor. (Gürültüler) 

REİS — Hatibi dinleyin, sözlerini işitemiyo
ruz efendim. 

STRRI ATALAY (Devamla) — Her ne ka
dar Göle suç mahalli değilse de beş' kilometre 
mesafede bir suça muttali olan makam işe el ko-
yuncaya kadar gerekli muamelenin yapılması 
lâzımdı. Hâdiseye bir gün geç el konmuştur. 
Otopsi yapılmıştır, ama Ölü çocuk Kars'a götü
rülmüştür'. Bakan götürülmemiş diyor ama götü
rülmüştür. 

Şimdi meseleyi bir neticeye bağlıyayıın; ola
yın basit bir tarafı yoktur. Mesele bir vatanda
şın öldürülmesidir. Bu öldürülme'de, Sayın Ta
rım Bakanı bir hüküm ihdas eder şekilde dedi
ler ki : «Arkadaşı Şerafettin'in attığı bıçakla 
ayağından yaralanmış, ölüm bu suretle vuku j 
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bulmuş.» ölüm bu suretle vukua, gelmemiştir. 
ölüm orman bakım memuru ve bölge şefi tara
fından Abdürrahman, atın kuyruğuna bağlana
rak ve yerde sürüklenerek vukua gelmiştir. Ka-
rmeaclüzü Orman Bölge Şefliği civarındaki 
odun yığınları üzerine ceset atılmıştır. Eğer Or
man İdaresi vazifesini yapmış olsaydı, kanunen 
köylülere tanınmış olan zatî ihtiyaçlarını, zama
nında vermiş olsaydı ağır iklim şartlarından do
layı maktul bunu yapmaya mecbur olmazdı. 
Hem ormana girmesi için kanuni formaliteyi 
yapmazsın, öbür taraftan elinde balta var diye 
adamı bıçaklarsın, döve döve öldürürsün, atın 
kuyruğuna bağlarsın. İşte bu eziyettir; buna hiç
bir vicdanın razı olmaması lâzım gelir. Her ne 
kadar hâdise adliyeye intikal • etmiş, şeriatın 
kestiği parmak acımaz ise de, hâdisenin, işleniş 
tarzı ve icbar edilmesi bakımından, orman ida
resinin vazifesini yapmaması yüzüünden meyda
na geldiği açıkça ortadadır. (Sağdan, alkışlar) 

MEKKİ SAlD ESEN (Balıkesir) — Mesele 
mahkemeye tevdi edilmiştir. Orada avukatlığı
nı yaparsınız. Burada demagoji yapmayınız. 

REİS — Rica ederim, müdahale etmeyin. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili. 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE

KİLİ NAFİZ KÖREZ (Manisa) — Aziz arka
daşlar; Sırrı Atalay arkadaşımız dediler ki, «Hâ
kimin vaka mahalline gitmesi gecikmiştir.» Esa
sen vaka mahalline gidildiği sırada yaralı ölmüş
tü. Müddeiumumi, hükümet tabibini bu gibi hâ
diselerde davet etmedikçe hükümet tabibi kendi
liğinden harekete geçip hâdiseye el koyamaz. 

İkinci mesele; arkadaşımız «ölü, Kars'a sevk 
edilmemiştir, deniyor, halbuki sevk edilmiştir» 
demektedir. Mesele, oradaki hükümet tabibinin 
cenazeyi muayene etmediği için, muayeneyi te
min maksadiyle Kars'a sevk edilip edilmemesi 
mevzuubahistir. Bunun dışında sıhhi ve kanuni 
bir mâni yoksa herkes cenezesini, arzu ederse, 
hattâ Erzurum'dan alır, Kars'a götürür. Belki 
aile mezarlığı oradadır. Veya Kars'tan alır İstan
bul'a götürür. Meseleye Adliye el koymuştur. Ce
nazenin bu şekilde nakli kej'fiyeti bizleri .alâka
dar etmez. 

REİS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; bendeniz, 
hâdise Adliyeye intikal etmiş olduğu için, tefer-
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ruttiı. üzerinde durmadım. Arkadaşımız meseleyi 
bir taraflı olarak izah ettiler; sanki hâdise ken
di önlerinde cereyan etmiş, gibi vaziyeti tek taraf
lı olarak anlattılar ve orman idaresinin vazifeli 
memurlarını itham ettiler. Halbuki hâdise, kaçak 
olaark ormandan ağaç kesenlerle orman memur
ları arasında cereyan etmiştir. Vaka maahllinde 
bunlardan başka kimse yoktu. Bu vaziyet muva
cehesinde iki taraf karşılıklı olarak birbirlerini 
itham etmektedir. Hangi tarafın haklı olduğunu 
tahkikatın neticesi gösterecektir. Sırrı Atalay ar
kadaşımız buraya yalnız, bir tarafın iddiasını ge
tirmektedir. Bu vesile ile orman idaresini ve va
zifeli orman memurunu, tahkikat neticelenmeden 
itham etmeye asla hakkı olmamalıdır. Orman ida
resinin hiçbir vatandaşa karşı husumeti yoktur. 

Sual bir hâdise üzerine gelmiştir, zatî yaka
cak ihtiyacı üzerine gelmemiştir. Bu hususun su
al ile hiçbir alâkası yoktur. Eğer hakikaten or
mana mensup arkadaşlar suç işlemişlerse tecziye 
edileceklerdir. Biz hiçbir orman memurunun bir 
vatandaşa karşı işlediği suçun cezasız kalmasını 
asla tecviz etmeyiz. Zaten kanun da buna imkân 
vermez. Bu itibarla durumun tek taraflı olarak 
aksettirilmesini doğru bulmuyorum, arkadaşlar. 
(Bravo, sesleri) 

REÎS — Sırrı Atalay, 
SIRRI ATALAY (Kars) — Keyfiyetin adli

yeye intikal etmesi ve adliyenin hâdiseyi aydınla
tacağı elbette hepimizin malûmudur. (Gürültü
ler) 

REÎS — Devam buyurun, efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Vekil Bey di

yor ki, soru sahibi hak veriyor. Ben hak vermiyo
rum; diyorum ki, meseelnin evveliyatı vardır. Bu 
böyle orman idaresi arasında dört tane olay cere
yan etmişitr. Bu itibarla bu hâdise üzerinde has
sasiyetle durulması lâzımgelirken vekâlet hâdise 
üzerinde durmamıştır. (Gürültüler) 

Şimdi ormandan odun kesmek üzere giden şa
hıslar orman idaresi mensuplariyle karşılaşınca 
beş tanesi kaçıyor, yalnız öldürülen Abdürrah-
man kalıyor. Orman mensuplariyle 6 kişi değil, 
yalnız öldürülen karşı karşıyadır. (Bu senin id
dian sesleri) iddiam değil, ben mahallinden ma
lûmat almış bulunuyorum. Ben deliller budur, 
hâdise şudur diye netice şudur, demiyorum. Hâ
dise orman memurlariyle Abdürrahman arasında 
cereyan etmiştir, diyorum. Orman idaresi köylü-
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nün zati ihtiyacını zamanında ve kendileri için 
en münasip zamanda yerine getirmedikçe bu gibi 
hâdiselere sebebiyet verir diyorum. Bunları Okul 
halinde incelersek, mahallî işletmenin veya Baş
müdürlüğün bu hâdiseye sebebiyet verip verme
diğini münakaşa etmiyecek miyim? Ve ben bu 
murakabe vazifemi yapmıyacak mıyım? Vekil di
yor ki, bu hâdise adliyeye intikal etmiştir, bura
da dokunmıyalım. 

REÎS — Sırrı Atalay Bey, bir dakika müsaa
denizi rica edeceğim. Bu kısım sual takrinizi alâ
kadar etmiyor, onun için üzerinde durmayınız. 
Bu hususu size ihtar ediyorum. Yeni bir sual tak
riri verirsiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hâdisenin 
evveliyatını ve oluşunu, bunların hazırlanışını 
niçin konuşmıyacağım? Olayı, vakıayı hazırlıyan 
sebepler içinde ihtiyacın vaktiyle verilmemesi de 
vardır. 

REÎS — Münakaşaya girişemezsiniz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Elbette ya

pacağım. Meselenin mühim tarafı - isterse ben 
kendilerine iltihak edeyim - ya ormancılar, ya da 
kendi arkadaşları öldürmüşlerdir. Vaka şudur ki, 
vatandaşa eziyet edilmiş, atın kuyruğuna bağlan
mıştır. Ancak üç dilekçe verildikten 24 saat son
ra cumhuriyet müddeiumumiliği işe el koymuş
tur. Adlî hâdiseler diye buna yürekler sızlamıya-
cak mıdır? (Şahitlik yap, şahitlik sesleri) Sizler 
çok iyi şahitsiniz. 

REÎS — Adliye Vekili. 
ADLÎYE VEKÎLÎ HÜSEYÎN AVNÎ GÖK

TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlarım, 
ikinci defa huzurunuzu tasdi etmek istemi
yorum. Arz ettiğim izahattan Sırrı Atalay'm 
kendisine lâzımolanı alacağını ve artık hakikat 
karşısında sükût edeceğini düşünmüştüm. Fa
kat kendisi musırren ve iki kere ihuzurunuza 
çıktıktan sonra, bugün adliyede tahkikat mev
zuu olan ve tahkikat ve muhakemesi gizli ce
reyan eden bu hâdise üzerinde hâlâ ısrar .et
mekte ve güya kendisi hâdise üzerinde gerçek 
ve gayrikabili ret birtakım bilgilere sahipmiş 
gibi birtakım beyanatta bulunmaktalır. Bu, 
doğrudan doğruya adliyede cereyan eden tah
kikatı işkâl etmek ve adlî muameleler üzerin
de tesir .yapmak heves ve arzusundan başka 
bir şey ifade etmez. (Soldan bravo sesleri) Biz 
kendisine bu nevi muamelelerin gizli olduğu-, 
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ûu Taktirle öğretmiştik. Bunu kendisine tekrar 
hatırlatıyorum. Bir kere daha bunun üzerinde 
durgun ve öğrensinler : Adlî muamele, tahkika
tın gizli safhasıdır. Bu muamele üzerinde bu
rada durmağa mezun olmadığını kendisine bir 
kere daha duyurmak isterim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Duruşmaların, 

ilk ve son tahkikat muamelâtının nasıl cereyan 
edeceğini en az vekil kadar bilirim. (Sağdan 
gülüşmeler) Çok şükür, Allahıma hamdolsun 
İd, bunları vekilden öğrenmiş değilim. Eğer 
kendisinden öğrenmiş olsa idim yarım yama
lak öğrenmiş olurdum. (Sağdan gülüşmeler) 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

4. — Trabzon jtfebusu Emrullah Nutku'-
nun başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bâ~ 
•t sihirlerde ele alınan imar hareketlerine dair 
Başvekilden şifahi suali (6/309) 

REÎS —- Sual sahibi buradalar mı efendim?.. 
Burada. Başvekil olmadığı için gelecek înikada 
bırakılmıştır. 

5. — Bıirdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Ka-
Sim ayı başındaki akar yakıt stoku miktarına ve 
akar yakıt kifayetsizliği karşısında ne gibi ted
birler alındığına dair, Başvekilden şifahi suali 
(6/310) 

REÎS — Sual sahibi buradalar mı? Burada. 
Başvekil olmadığı için sual gelecek înikada bı
rakılmıştır. 

6. — Tokad Mebusu Hulusi Bozbeyoğlu'nun, 
Şûrayı Devlet Deavi dairelerinin aylık mesaisine 
ve işlerin zamanında neticelenmesi için ne düşü
nüldüğün» dair Başvekilden olan sualine Devlet 
Vekili Celâl Yardımcının şifahi cevabı (6/311) 

REÎS — Sual sahibi buradalar mı? Burada. 
Başvekil namına Devlet Vekili Celâl Yardımcı 
cevap verecek. Suali okuyoruz, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki suallerin Sayın Başvekil tarafından 

fifahen cevaplandırılmasını rica ederim : 
Vatandaşlar Devlet Şûrasındaki işlerinin ay

larca ve hattâ senelerce neticelendirilmemesinden 
fİHyet etmektedirler. 
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1. Devlet Şûrası Deavi dairelerine ayda ne 

kadar iş gelmekte, ve ne kadarı intacedilmekte-
dir? Elyevm bu dairelerde ne kadar müterakim 
iş vardır? 

2. îşlerin zamanında neticelenmesi için Hü
kümetçe bir çare düşünülmekte midir? 

Takod 
Mulûsi Bozbeyoğlu 

REÎS — Devlet Vekili Celâl Yardımcı, buyu
run. 

DEVLET VEKÎLÎ- CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar; bir defa, Dev
let Şûrasına intikal eden ve karara bağlanan ev
rak mevzuunda, gelen evrakta bir artış mev
cuttur. Bu artış aşağı - yukarı geçen senelere 
nispetle bir misline baliğ olmaktadır. Sebebi de 
yeni bâzı kanunların tatbik mevkiine konması
dır. Ezcümle Millî Korunma Kanunu, öğreti 
menlerin întıbak Kanunu, vergi kanunlarından 
dolayı dâvaların artmış bulunması ve eski iş 
hacminin da artması sebebiyle Şûrayı Devlete 
intikal eden dâvalar arz ettiğim gibi bir mislini 
bulmaktadır. Çıkan evraktan da anlaşılacağı 
veçhile geçen senelere nispetle biraz daha nok
sanlık mevcuttur. Bunun da sekebi, Devlet Şû
rasındaki münhal âzalıkların doldurulmamış ol
masından ileri gelmektedir. Bu âzalıkların dol
durulmamış olmasına rağmen mevcut kadronun 
çıkardığı evrak nispeti geçen senelerden fazla
dır. Münhallerin doldurulmaması sebebi Heyeti 
Celilenizce malûmdur. Anayasa mucibince in
tihabın Yüksek Meclisten geçmesi zarureti var
dır. Meclisin tatil devresine girmesi ve daire
lerce tesbit edilen namzetlerin ayrı komisyon
lardan geçmesi ve nihayet Heyeti Umumiyece 
nisap noktası da nazarı dikkate alınarak yapı
lan seçimler yüzünden münhallerin bugüne ka
dar doldurulmamış olmasıdır. Fakat muahharan 
münhal âzalıklar komisyonlardan geçmiş ve ya
kın zamanda nihai intihaplarının yapılması hu
susu Heyeti Celilenize derdesti takdim bulun
muştur. Bunun dışında, Devlet Şûrasına inti
kal etmiş bulunan dâvaların süratle ve vatan
daşı memnun edecek şekilde neticelendirilmesi 
için Devlet Şûrası kadrolarının tevsii üzerinde 
de çalışmaktayız. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
HULÛSÎ BOZBEYOĞLU (Tokad) — Vekil 
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beyin lütfettikleri cevabı dinledim. Esasen mak- I bu mevzuda verdikleri cevap beni tatmin •** 
şadımız, burada bir müesseseyi çekiştirmek de- mistir, kendilerine teşekkür ederim. 
ğil, vatandaşların işlerinin bir an evvel neti- 'REİS — Bir defa müzakereye tâbi madde-
celenmesi ve imkân hazırlamaktır. Vekil beyin | lerin müzakeresine geçiyoruz. 

6.-MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Türkiye Büyük MiUet Meclisi 1956 yılı 
Eylül - Kasım aylan hesabı hakkında Meclis 
Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası (5/37) 
d) - . - • ' ! : 

(Mazbata okundu) 
REİS — Yüksek ıttılaınıza arz edilmiştir. 

2. — Sivas Mebusu Nuri Demirağ'ın, âmme 
nizamını ihlâl edenler ve umumi ahlâkı bozanlar 
hakkında kanun teklifi ve Dahiliye ve Adliye en
cümenleri mazbataları (2/291) (2) 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 
REÎS — Efendim, okunan teklifin reddine 

mütedair Adliye Encümeni mazbatasının tümü 
üzerinde söz istiyen var mı? 

NURÎ DEMÎRAĞ (Sivas) — <Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
NURÎ DEMÎRAĞ (Sivas) — Efendim, tek

lifimde 'bir daktilo hatası vardır. «Böylelikle» 
tâbirini noksan yazmışlar. Lütfen ilâve buyurun. 
(Makam ve memuriyet kuvvetlerini millet za
rarına suiistimal ederek âmmenin hukukunu 
ihlâl ve el altından başka şahıslarla gizlice or
tak olarak ve tavassut ettirerek hasis menfaat
ler temin edenler, böylelikle ahlâkı umumiyenin 
bozulmasına sebebiyet verenler, hangi devirde 
olursa olsun bu fiillerinden müruruzaman ve 
umumi af gibi müsaadelerden istifade ettirilmi-
yerek suçları âmme dâvası şeklinde takip ve 
müstaceliyetle hükme bağlanır. 

Milletin nezaheti namına bu gibilerin gay-
rimeşru malları müsadere edilmekle beraber 
medeni haklardan mahrum edilir ve kara liste
ye geçirilir. Kara listeye isimleri dâhil olanlar 
ölmüş olsalar bile halefleri ve mirasçıları'gibi yer
lerine geeçnler tevarüs ettikleri bu gibi gayri-
meşru malları Hazineye devretmekte temerrüt 
göstrirlerse kendileri de aynı cezaya çarptırılır
lar.) 

(1) 45 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 46 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

Üç maddelik ve 3 - 4 satırlık olan bu ka
nun içinde bütün Türkiye'nin hayatı mevcut
tur. Ben sureti katiyede ısrar ediyorum. Bu ka
nun ne Anayasaya, ne de İçtüzüğe aykırıdır-
«Böylelikle» kelimesi ilâve edilip tekrar okuna
cak olursa daha iyi anlaşılır. 

REÎS — Efendim, kanun teklifi sahibinin 
verdiği metinde esasen «böylelikle» kelimesi 
yoktur. 

NURÎ DEMÎRAĞ (Devamla) — Daktilo ha
tası olacak efendim. Bu kelimenin ilâvesini ırk
ça ediyorum. 

Efendim, bilirsiniz ki, bir Eroin Kanunu 
vardı, cezası hafifti. Birçok kimseler, ceza ha
fif olduğu için, kârlı eroin işine devam ettiler» 
Bu kanun buraya tekrar geldi, cezası biraz daha 
şiddetlendi ve eroin kaçakçılığı son derece azal
dı. Eroinin tahribatı, bu, vazife ve salâhiyeti 
memuriyeti suiistimal edenlerin yanında, deve
de kulak kalır. Heyeti Umumiye olarak, komis
yonun ret kararını tasvibedebilirsiniz, salâhiye
tiniz vardır, fakat frendeniz ısrar ediyorum, 
çünkü vazifei memuriyeti suiistimal edenler, 
âmme hukukunu ihlâl edenlerin memlekete yap
tığı fenalık, mutlak ve mutlak eroincilikten 
eşeddir. Bu hususu Heyeti Umumiyenin yüksek 
takdirine arz ediyorum. 

Kara listeye gelince, bir kimse hukuku me-
deniyeden iskat edildi mi, bir kere intihaplarda 
rey veremiyecektir; bu bir. İkincisi, resmî de-
vairde, Devlet teşekküllerinde ne bir iş alacak 
ve ne de bir iş takibedebilecektir. Bütün bu 
ağır cezaları düşünen bir kimse her ne suretle 
olursa olsun bir suiistimal yapmaz ve yapamaz. 

Heyeti Umumiyenin, teklifimi müttefikan 
tasvip buyurmasını istiyorum. Başka bir diye
ceğim yoktur, efendim. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
AHMET HATI (Bolu) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurunuz. 
AHMET HATI (Bolu) — Muhterem arka

daşlarım; ben, bu kanunun müzakeresini enett-
menlerde takibedemedim. Fakat muhakkak olan 
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bir nokta varsa; hayati ve memleket ölçüsünde 
bir derde temas etmektedir, arkadaşlar. Bilmem 
hatırlar mısısnız, bir sene kadar evvel burada, 
müfettiş iken Sümerbanktân işten çıkarılmış 
olan bir arkadaşın müdafaasını yapmıştım ve 
burada bar bar bağırmıştım. «Bu adama bizim 
şantiyede 10 bin lira verdiler, almamıştır. Bu 
dam dürüst bir aclamdır, namusludur. Hakika
ten bizim şantiyede hırsızlık olmuştur ama bu 
hırsızlığı bu adam meydana çıkardığı için resmî 
müesseseden refüze olmuştur.» demiştim. Arka
daşlar, bu hakikat sadece bu sözlerle kalmıyor, 
yazılı delillerle de sabittir. Fakat, maalesef, for
malite icabı, - Adliyeden geçmiştir, falan yerden 
gemiştir, diye - namuslu bir adamı biz burada 
mahkûm ettik. 

Arkadaşlar, kabul etmek lâzımdır ki, İkinci 
Dünya Harbine takaddüm eden günlerde eslâha 
mubayaalarına, traktör mubayaalarına temas 
eden mevzularda bile bu suiistimaller olmuştur. 
İkinci Dünya Harbindeki suiistimaller, türlü 
türlü gayrimeşru para kazanma yolları, artık 
boyacıların bile görebileceği şekilde memleket 
ölçüsünde yayılmıştır. Hattâ dilim varmıyor 
ama, memleket menfaatlerini, memleket müda
faasını tehlikeye düşürecek derecelere geldiği 
halde ne Divanı Muhasebat, ne Yüksek Muraka
be Heyeti, ne vekâletlerin teftiş müesseseleri 
hiçbir şahsı tutup ortaya çıkarmamıştır. Bu iti
barla mevcut kanunlarla, hakikaten bugün tröst 
halinde çalışan bu gibi hâdiseleri önlemek ve 
bunları türlü şekillere sokulmaktan kurtarmak 
mümkün değildir. Bendeniz bu kanun bu şekilde 
çıksın mı, çıkmasın mı, diye bir mütalâa yürü
tecek değilim, fakat reddedilmemesini ve mu
hakkak üzerinde durulmasını rica ediyorum. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? 
Cevat Ülkü. 
ADLİYE ENCÜMENİ REİSİ CEVAT ÜL- ' 

KÜ (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım; mu
hakkak ki; Nuri Demirağ arkadaşımız samimî 
ve hüsnüniyetle hazırladığı bir teklifle karşımı
za gelmiş bulunuyor. Adliye Encümeni Reisi sı-
fatiyle arz ederim ki, mevcut modern ceza huku
ku ve halen de bizim tatbik mevkiinde bulunan 
mevzuatımızın prensip ve sistemleri bakımından 
bu gibi gayet şümullü; ahlâk ve adalet telâkki
sinin nerede başlayıp, nerede biteceği belli ol
maz, bir şekilde bir kanun çıkarılması mevcut 
kanunlarımızın, gerek umumi prensipleri gerek-
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se cezaların şahsiliği prensibi gibi noktalara mu
gayir bulunduğu aşikâr bir keyfiyettir. Esasen 
esbabı mucibe mazbatamızda da bu cihetler va-
zıhan belirtilmiştir. 

Ahmet Hatı arkadaşımızın muayyen bâzı 
misaller vermek suretiyle böyle bir teklifin ka
bul edilmesi şeklindeki noktai nazarına gelince : 
Verdiği misaller esasen bugün ceza kanunları
mızda cezai müeyyideleri havi olan bâzı suçlara 
taallûk, eden misallerdir Bu itibarla biz Adliye 
Encümeni olarak esbabı mucibemizde de gayet 
vazıh bir surette izah ettiğimiz şekilde, vâki tek
lifi gerek Anayasa muvacehesinde, gerekse bu
günkü ceza kanunlarımızın sistem ve prensiple
riyle bağdaşacak bir halde görememekteyiz. 

Bu itibarla mazbatanın kabulünü istirham 
ediyorum, efendim. 

REİS — Kemal Özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, bâzı noktaların tenevvürü 
için-söz almış bulunmaktayım: Hakikaten, bir
çok suiistimalleri önleyici mevzuatımız mevcut
tur. Fakat ben; teklif sahibi Demirağ arkadaşımı
zın teklifinde bir hukukçu ifadesi bulmamakla 
beraber bu teklifin memleketin temiz bir evlâdı 
olarak öteden beri^ birçok sahalarda, her sınıf 
halk tabakasının, memur sınıfının, tüccarın v. s. 
nin suiistimallerinin acısının içinde yer etmesi 
neticesinde, bu memlekette suiistimal mefhumu
nun hiç olmazsa asgari dereceye indirilmesi im
kânının olup olmadığı düşünce ve endişesiyle 
verildiğine kaaniim. Arkadaşlar, bir memlekette 
her fert, her vatandaş, kendisine terettübdden 
vazifeyi dürüstlkle ifa ettiği takdirde o memle
ket yükselir. Aksi halde bir memleket inkıraza 
yönelebilir. Eğer her vatandaş, her vazife sahibi 
vazifesini bihakkin yapmaz suiistimal yollarına 
sülük ederse bu.hal o memleket için felâket olur. 

Ben de Sayın Demirağ arkadaşımız gibi en
dişe içindeyim. Sayın Ahmet Hatı gibi, öteden 
beri buna bir çare bulunmasını düşünen arka
daşlarınızdan biriyim. 

Memur, aldığı maaşla kendisine refah temin 
edemez arkadaşlar. Memur ancak çoluğunun ço
cuğunun asgari geçimini, ve giyimini temin eder 
ve mütevazi bir meskende oturabilir. Memur hiç
bir zaman aldığı maaşla apartman sahibi ola
maz. Memur aldığı maaşla ailesinin, akrabasının 
üzerine bankalarda yüz binlerce, milyonlarca pa-
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râ yatıramaz. Ve yine bir tüccar, daha dün si- < 
zin veya benini kapıcım, uşağım olan bir kimse 
bir sene zarfında milyonları dercep edemez. 
(Bravo sesleri) tşte her sınıf halktan maksat bu
dur. Memur memuriyet vazifesini dürüstlükle 
yapmalı tüccar ticaretini dürüstlükle yapmalı, 
kanunun kendisine verdiği meşru kâr ne ise 
onunla iktifa etmek suretiyle hakkına razı ol
malıdır. 

Bendeniz 1946 dan beri bu kürsüden haykıra-
rak dertlerimizi dinletmek istedim. Bu memle
kette dürüst adam çoktur, fakat bunların içinde 
kötü adamlar da mevcuttur. Ahlâki sahada kal
kınmaya ihtiyacımız vardır, dedim; sene 1M7 . 
O zamanki Maarif Vekili arkadaşımızdan şu su
ali sormuştum, zannederim Recep Peker Başve
kildi: Birçok sahalarda gerileme mevcuttur. Mu
allimler - ki, birçoğunu tenzih ederim - çocukla
rımıza kötü nazarlarla bakıyorlar, dedim, işte 
gazeteler... Kadın muallimleri kaçırmaya teşeb
büs eden ahlâksız talebeler mevcuttur, eledim. Hır
sızlık yapanlar, şunlar bunlar vardır... dedim. 
Acaba gerek talebeler, gerekse muallimler bakı
mından terbiyevi sahada kalkındırmaya lüzum 
var mı, yok mu? Ne diyorsunuz, Hükümet ola
rak ne düşünüyorsunuz? dedim. 

Verilen cevap şu idi : «Onun için biz okııJ 
aile birliklerini kurduk.» dediler. Bu sualimin 
cevabının verilmesinden bir gün evvel bir tesa
düf olarak bir kız sanat enstitüsünün okul aile 
birliğinin tertiplediği terbiyevi müsameresinde 
bulunduk. Verilen müsamerede kız çocukları 
nim üryan akrobatik danslar yapıyorlardı. Ya
nımda otu/an o zamanın iktidara C. H. P. Me
busu olan arkadaş gözleri yaşararak : «Ben 
kızımı nim üryan dans etsin diye'bu okula ver
memiştim» diye tazallümühalde bulundu. «Bu 
nasıl okul - aile birliği ve nasıl müsamere ?» 
dedi. Ben şu cevapta bulundum: «Okul - aile 
birlikleri içtimai ve ahlâki telâkkilerimizi okul 
talebelerine aşılayıp hâkim kılmaktır. Bu ha
reket bize uymaz.» dedim. 

Arkadaşlar, biz Avrupa'nın daima iyi taraf
larını alacağız; bir mektepte nim üryan akro
basi danslar yapılsın diye değil... İşte kalkın
mayı temin ediyor dediğimiz okul - aile birlik
lerinin durumu budur arkadaşlar. Bu teklifle 
alâkası olmamakla beraber misal olarak söyle
dim. Mektep sahalarında kalkınmaya ihtiyaç 
vardır. Çocukluğumuzda babalarımız anlatır-
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tardı, hocalarından dayak yerlernıiş, okula ve
rilirlerken öğretmenlerine: «Eti senin, kemiği be
nim» derlermiş. Şimdi ise hocalarına el uzatan 
talebelerle karşı karşıyayız. Talebeler öğret
menlerine kötü nazarlarla bakıyorlar, (hattâ bâ
zıları onlara tasallut ediyorlar. Bunları gaze
telerden okuyoruz, dışarıda kulaklarımıza ge
liyor. irtikâp, irtişa az veya çok devam ediyor. 
Yükselen apartmanların menşe ve membalarını, 
nereden geldiklerini tetkik ve tahkik etmek 
lâzımdır. Sermayesi ne kadar çok olsa da bir 
kimse kısa zamanda milyonlar yapamaz! Bun
ları takibetmeliyiz arkadaşlar. Hiçbir zaman, 
meşru yollarda yürüyen bir tüccar 10 milyon
larda liralık bir servet yapamaz. Bu sebepledir 
ki, teklif sahibi : «Bu memlekette kötü yola 
gitme temayülü vardır. Bunu yapan kim olur
sa olsun, onu kara listeye geçirelim, bütün âm
me hizmetlerinden mahrum bırakalım, bu mem
lekette Anayasa tarafmdan kendisine bahşolun-
muş bulunan birçok hakları da geri alalım, seci
me yetkisini hiç vermiyelim.» diyor. Ook ulvi 
bir fikir-. Teklifte kabul edilnıiyecek kısımlar 
olabilir. Bunlar çıkarılır ve yeni bir şekil veri
lebilir. Onun için reddeden komisyondan şunu 
rica ediyorum: Bu memlekette ahlâki sahada 
kalkınma hissediyorsa mevcut mevzuatımızı, 
darmadağınık -mevzuatımızı toplu bir halde, 
(ama arkadaşımızın teklifi gibi değil de, ondan 
mülhem olarak) güzel'bir şekle ifrağ etmek ka
bil olmaz mı? Ve bu şekilde maksat hâsıl olmaz 
mı? Meselâ kanunumuzda nüfuz ticareti yapan 
memur ve hattâ mebus ve vekil kaydı yok mu
dur? Vardır. Fakat hangi kanunda yeri ve mü
eyyidesi tam olarak vardır? 

REİS — Nuri Demirağ. 
-•Efendim, söz alan arkadaşları arz ediyorum: 

Ahmet Gürkan, İlhan Sipahioğlu, Talhir 
Taşer, Mehmet Hazer, Muammer Alakant, izzet 
Akçal, Sırrı. Atalay. 

NURİ DEMİRAĞ (Sivas) — .Muhterem ar-^ 
kadaşlar; benim teklifim üç dört satırdır ve bir 
maddeliktir. Türkiye Devletinin hayatı bu ka
nunun içerisindedir. Ayarlamak lâzımdır. Mü
ruru zaman, umumi af, âmme işi... Bunların hiç 
kanuna aykırı yeri yoktur. 

Muhterem Heyetiniz buna bir çare bulmalı
dır ve umumi heyetten mutlaka bu kanun çık
malıdır. istisnasız, adalet ve bitarafı ile bu ka
nun tatbik edilmelidir. Şayet birine tatbik edilir. 
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diğerine tatbik edilmezse kanunun çıkması fay
dadan ziyade zarar tevlideder. Her şey ahlâk 
üzerine kaimdir, 

Bundan çok evvel bir İngiliz geliyor ve İs
tanbul'da ticarethaneleri geziyor. Bu meyanda 
Çarşuyi Kebiri geziyor ve önce bir yahudinin 
dükkânından, sonra bir rumun ve sonra da bir 
Türk'ün dükkânından alışveriş yapıyor. Bunu 
kafadan söylemiyorum, Condeden Ford adında
ki bir İngiliz'in kitabından okuyorum. 

«Bir yahudiden mal alırsanız istediği para
nın 1/4 nü verin. Bir rumdan mal alırsanız be
delinin 3 te birini verin, şayet Türk'ten alışve
riş ederseniz ne istedi ise onu veriniz. Çünkü 
Türk yalan söylemez.» diyor. Bu ahlâk bizim 
elimizden alınmıştır ve dejenere olmuşuzdur. 
Bir millet tamamen ahlâkı sayesinde temayüz 
eder. Ahlâksız milletler kılıçtan geçirilir. Biz 
ecdadımızdan tevarüz ettiğimiz ahlâk ve fazile
te malik olalım. 252 lira sermayem olduğu za
man şu kadar bir dükkânda oturuyordum. İki 
metre cepheli idi. Bu kitapları sonradan okudum; 
(satış peşin, fiyat maktu, pazarlık yok.) levha
sını asmıştım. Günde on bin lira alışveriş 
ederdim ve 250 lira kazanırdım. 

Bir millet ahlâkı ile yaşar. Cihana hep bu 
ahlâklılık ve doğruluk sayesinde hâkim olduk. 
Esasen kanun teklifinin mevzuu da budur. 

Anatüzük şöyle der : Mevzuatın mukabili 
yoktur, mevzuat ayarlanacak. Şayet arkadaşlar 
bunu reddederse şimdiden kara listeye nam
zetliklerini koymuş olurlar. 

Allahaısmarladık. 
REÎS — Ahmet Gürkan, buyurun. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Çok muhte

rem arkadaşlar, Demirağ arkadaşımı çok hara
retli gördüm, hattâ Meclisi bile aşağı - yukarı 
kara listeye sokmak gibi birtakım sözler ileri 
sürdü. Her halde bunun mânasını düşünmeden 
söylemiş oldu... 

NURİ DEMÎRAG (Sivas) — Bu kanun itti
fakla çıkmalıdır... 

AHMET GÜRKAN (Devamla) — Bu mevzu 
bizi, millî terbiyemiz üzerinde biraz daha has-
»asiyetle durmak ve hattâ millî terbiyeUrimizi 
birme daha millileştirmek, biran daha ananeleri
mize sıkı sıkıya ba&lı kılmak ve bunu... 

NURİ DEMİRAĞ (Devamla) — Bugüm tiea* 
ret gayrimüslimlerin elindedir... 
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AHMET GÜRKAN (Devamla) — Temin et-

mek için bizi teyekkuza sevk eden bir vesile 
olmuştur. Hakikaten her cemiyette; her rejimde 
ve her milletin içinde ve her zaman suiistimal 
yapanlar, muhtelisler, ahlâksızlar bulunabilir. 

Cemiyetin şiarı onu müsamaha ile karşılama
maktır. Eğer bir cemiyet bu gibi halleri tabiî 
görmeye başlarsa işte o cemiyet inhizama doğru 
sürükleniyor demektir. 

Hakikaten bizde de, son zamanlarda gördü
ğümüz gibi, birçok ahlâksızlıkların yapıldığını 
işitmekteyiz ve bunların bazan gayet hafif olan 
kısımları, hafif ahlâksızlık yapanların yakalan
dığını; fakat milyonlar çalanların kâşaneler 
kurduğunu ve hattâ en yüksek mevkilere kadar 
gitmeye yeltendiklerini maalesef görmekteyiz. 
Bu, bir hakikattir. Ben bir yerde okumuştum, 
bizim Bulgar hududunda bulunan bir binbaşımız, 
Bulgaristan'la aramız iyi olduğu bir zamanda, 
yine bir Bulgal Binbaşısının evine davetli ola
rak gidiyor. Evde, köşede yaşlı bir hanımın 
oturduğunu görüyor ve elini öpüp, hürmet gös
teriyor. Yaşlı hanım ağlıyor ve «Siz hakikaten 
Türk subayısınız değil mi» diyor ve sözlerine 
devam ederek, «Türkler» diyor; «Avrupa'ya 
-akın ettiği zaman biz bağlarımızdaki üzümleri 
toplamazdık, onlar dönerken yani Türk Ordusu 
dönüp bu üzümleri yediği zaman mutlaka her 
kökün dibine bir çıkm içerisinde yarım altın, 
tam altın bırakır giderlerdi, işte biz bu üzümleri 
onlar için yetiştirirdik» diyor. 

Arkadaşlarım, milletimizin ahlâkına ne ka
dar sahibolduğuna dair faziletli ecdadımız bize 
böyle binler misal vermiştir. • . 

Bugün, mevzuatımızda bunları tecziye ede
cek hükümler vardır. Fakat ortaya gelen 
kanun mutlaka âm ve şâmil bir kanun olmalı
dır. Orada ne isteniyor? Muhtelis seçilmesin, 
seçilme hakkı ellerinden alınsın isteniyor.. Zar 
ten bugürf ihtilas yapan ve hapse giren hiçbir 
kimse seçilemez. Hapislik cezası da vardır. Yal
nız işletilmesini Hükümetten rica edeceğim bir 
mesele vardır. Memurların beyannameye tâbi 
tutulmalarına ait kanunu, hattâ icabında bizleri 
de, mebusları da beyannameye tâbi tutacak ka
nunu getirsinler. Beyanname verelim. (Sağdan 
ve soldan bravo sesleri) 

Hükiimet bu beyannameleri iyiee tetkik et
sin, üzerinde dursun. Göreceğiz ki. Devletin nü-
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fuz ve salâhiyetini kendi lehine suiistimal ede
rek servetler yapanlar pek çoktur, belki de bin
lerin üstündedir. ( «Bravo» sesleri, «tamam, ta
mam» sesleri) 

Bu itibarla, bu kanunun sıri' teknik bakımın
dan kabul edilecek tarafı yoktur. İster rüşvet, 
ister suiistimaldir, birer birer bunlann taallûk 
ettiği maddeleri tadil etmek suretiyle cezalarını 
artıralım. Buna da taraftarım. Mâruzâtım bun
dan ibarettr. 

REİS — Efendim,'kifayeti müzakere takriri 
vardır. Okumadan evvel bir mebusa söz veriyo
rum. 

Kifayet aleyhinde İlhan Sipahioğlu. 
İLHAN SİPAHİOĞLU (İzmir) — Adliye 

Encümeninin o güzel ifadeli mazbatasından son
ra pek konuşacak arkadaş çıkmaz zannediyo-

jrcım, ama bir hayli konuşmak istiyen arkadaş 
oldu. Ben dâhil. 

Muhterem arkadaşlar, Nuri Demirağ'm te
mennilerini bu memlekette ahlâkın tesisi ba
kımından arzularını tasvibetmemeye imkân yok
tur. Ama bu; bu kanun teklifi ile olur mu? Bu
nun üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Bina
enaleyh Sayın Kemal özçoban'm büsbütün teş
mil ederek tâ bale mektebine kadar götürdüğü 
bütün ahlâk meselelerinin bu kanun maddesiyle 
yani kem alât ile kemalâtm temini mümkün 
olamıyacağını ifade etmek isterim. Kendilerinin, 
eğer bu mevzuda daha sarih bir şekilde bir 
madde tâyini suretiyle yeni bir teklifleri olur
sa, elbette ki, Meclisin temayülü memlekette ah
lâksız hareketleri kökünden -temizlemek oldu
ğuna göre Adliye Encümeni ve Yüksek Heyet 
bu kanunu tasvibeder. 

Kemal özçoban ark adaşımız diyor ki : Tek
lif yapılmıştır. Komisyon buna bir şekil versin. 
Ben buna imkân görmüyorum. İşi yeni baştan 
ele almak lâzım. Çünkü- burada bir yandan nü
fuz suiistimalinden bir yandan ahlâktan bir 
yandan karaborsadan yani birbirinden farklı 
meselelerden bahsedilmektedir. Bir madde için
de birbirinden ayrı meseleler halledilmeye çalı
şılmıştır. Binaenaleyh teklif, Anayasaya, hukuk 
tekniğine ve mevcut ceza sistemimize aykırı
dır. Onun için bu teklifin reddini ve Adliye En
cümeni mazbatasının kabulünü rica edeceğim. 

REİS — Efendim kifayeti müzakere takri
rini okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Mazbatanın reye konul

masını arz ve teklif ederim. 
Zonguldak 

Nusret Kirişcioğlu 

REİS — Takrjr aleyhine, buyurun Mehmet 
Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, mesele tavazzuh etmediği gibi, İçtü
züğe göre de bu teklif hakkında muayyen aded-
de mebuslara söz verilmemiştir. Bu itibarla mü
zakerenin devam etmesi lâzımgelir ve kifayet 
teklifinin reddi icabeder. 

REİS — Altı arkadaş bu mevzuda söz almış
tır efendim., 

MEHMET HAZER (Kars) — Lehinde ve 
aleyhinde konuşulmamıştır. 

REİS — Lehinde ve aleyhinde diye bir karar 
alınmış değildir. Altı arkadaş konuşmuştur. Ki
fayeti müzakere teklifini reye arz ediyorum: 
Kabul edenler.... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Mazbata hakkında bir takrir var, okutuyo
rum: 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim üzere teklifin etraflıca 

tekrar gözden geçirilmek üzere komisyona iade 
edilmesini arz ve rica ederim. 

Afyon 
Kemal özçoban 

İRFAN AKSU (İsparta) — Hükümet görü
şünü açıklasın. 

REİS — Takriri reye arz edeyim, Hükümet 
görüşünü sonra açıklar. 

İRFAN AKSU (İsparta) — Reddedildikten 
sonra Hükümet ne diye söz alsın ve görüşünü 
açıklasın? 

REİS — Mazbatanın encümene iadesine dair 
Kemal özçoban arkadaşımızın takririni reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Adliye Encümeninin kanun teklifinin red
dine mütaallik mazbatasını reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mazbata 
kabul edilmiş ve kanun teklifi reddedilmiştir. 

3. — Diyarbakır'ın Matrani köyünün 21 nu
maralı hanesinde kayıtlı Hasanoğlu, 1341 do
ğumlu, Kasım Atlan*tn ölüm cezasına çarptırıl-
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ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (1/399) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu) 
(Ekseriyet yok sesleri) (ölüm cezasıdır, ka

rar vereceğiz sesleri) 
(Sırrı Atalay, Mehmet Hazer, Kemal Gü

ven, Ali Yeniaras, Tahir Taşer ayağa kalkarak 
yoklama yapılmasını istediler.) 

REÎS — Beş arkadaşımız ayağa kalkmak 
suretiyle ekseriyetin olmadığını söylüyorlar, 
yoklama yapacağız. 

(Çanakkale mebuslarına kadar yoklama ya
pıldı) 

REÎS — Efendim, ekseriyet hâsıl oldu, mü
zakereye devam ediyoruz. 

Mazbatayı tekrar okutuyorum, efendim." 
(Adliye Encümeni mazbatası tekrar okun

du) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı efendim? Yok. 
Diyarbakır'ın Matrani köyünün 21 numara

lı hanesinde kayıtlı Hasanoğlu, 1341 doğumlu, 
Kasım Atlan'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki Adliye Encümeni mazbatasını yüksek 
reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

4. — Suriye'nin Kamışlı kazasımn Kürkend 
köyünün 61/15 numaralı hanesinde kayıtlı Meh
met oğlu 1908 doğumlu Bişar Saruhan'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekalet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası (3/401) (2) 

REÎS — Mazbatayı okutuyoruz, efendim. 
(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı efendim? Yoktur. 
Suriye'nin Kamışlı kazasının Kürkend kö

yünün 61/15 numaralı hanesinde kayıtlı Meh-
metoğlu 1908 doğumlu Bişar Saruhan'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatasını yüksek reylerinize arz edi
yorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

5. — Ankara Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı A/2 işaretli cetvelde değişiklik ya-

(1) 48 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 50 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

puması hakkında kanun lâyıfıası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/599) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen var mı? Yoktur. Maddelere geçilmesini 
yüksek reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı A/2 işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1956 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelin 741 
nci (Yapı işleri ve tesisler) faslının 10 ncu (Ço
cuk Sağlığı Kürsüsü için bina inşaatı) maddesi
ne gelir fazlası ile karşılanmak üzere 580 000 li
ra munzam tahsisat konulmuştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde mer
iyete girer. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihayı açık oylarınıza arz ediyorum. 
İkinci defa müzakeresi yapılacak maddelere 

geçyoruz, efendim. 

6. — Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 ncu 
maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun lâyihası ile Kocaeli Mebusu Ekrem Ali-
can'ın, Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 ncu 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/473, 2/286) (2) 

REÎS — İkinci müzakeresidir, efendim. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Tadil 

teklifi vardır, efendim. 
REİS — Maddesi geldiği vakit, efendim. 

(1) 54 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) Birinci müzakeresi 20 nci înikat zaptın-

dadır. 
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5431 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 

ucu maddelerinin tadili hakkında Kanun 
MADDE 1. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka

nununun 32 ve 89 ncu maddeleri aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir : 

«İndirim hadleri : 

Madde 32. — Aşağıda yazılı hadleri aşmıyan 
gelirler vergiye tâbi tutulmaz : 

I. grup - Bekâr mükellefler : Günde 225 ku
ruş, ayda 67,5 lira, yılda 810 lira; 

II. grup - Çocuksuz^ evli mükellefler : Günde 
375 kuruş, ayda 112,5 lira, yılda 1 350 lira; 

III. grup, - Bir veya iki çocuklu evli mükel
lefler : Günde 4,5 lira, ayda 135 lira, yılda 1 620 
lira; 

IV. grup - Üç veya dört çocuklu evli mükel
lefler : Günde 525 kuruş, ayda 157,5 lira, yılda 
1 890 lira; 

V. grup - Dörtten fazla çocuklu evli mükel
lefler : Günde 6 lira, ayda 180 lira, yılda 2 160 
lira; 

(Haftalık ücretlerde yedi gün üzerinden in
dirim yapılır.) 

Ana ve babasını kaybetmiş torunlardan mü
kellefle birlikte oturan ve Gelir Vergisine tâbi 
geliri bulunmıyanlar bu maddenin tatbikinde öz 
çocuklar gibi hesaba katılır. 

Vergiye tâbi gelirler yukarda yazüı hadleri 
aştığı takdirde, gelirin bu kısımları matraha 
alınmaz.» 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bu 
madde hakkında tadil teklifimiz vardır, verip ko
nuşacağız. 

RElS — Buyurun. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar, birinci maddenin birinci fıkra
sı vergiden muaf olan asgari geçim haddini 
tesbit etmektedir. Bundan evvel vaz'edilmiş olan 
asgari geçim haddi de % 50 nispetinde yüksel
tilmiş bulunmaktadır. Bu, az para kazanan mü
kellefler lehine bir hüküm olmakla beraber, içti
mai adalete, ve Gelir Vergisi esaslarına uygun bu
lunmamaktadır.. Bunu birinci mjizakere esnasın
da burada arz etmiş bulunuyorduk. Fakat aradan 
geçen zaman zarfında muhterem milletvekilleri 
arkadaşlarımızın hâdiseyi daha iyi tetkik etmesi 
ihtimaline ve efkârı umumiyeden intiba almış ol
malarına binaen bu kanun tasansınm bugünkü 
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ikinci müzakeresinde bu cihet üzerinde tekrar 
durmak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, malûmâliniz, Gelir Ver
gisi içtimai adaleti en çok temin edecek olan, 
kendi hayatının idamesi için lâzımgelen ihtiyaç 
maddelerinden vergi almıyan, kazanç yükseldik
çe vergiyi artıran modern, mütekâmil ve müte-
zayit kazanç esasına istinadeden bir vergidir. 
Halbuki şimdi burada manzuru âliniz olduğu 
üzere ayda 65 lira kazanan bir kimsenin ancak 
vergiden muafiyeti kabul edilmekte, 65 in üstüne 
çıkan mükellef vergiye tâbi tutulmaktadır. 

Evli ve çocuk sahibi olanlardan, ayda 112,5 -
120 lira iradı olanlar, Gelir Vergisinden muaf tu
tulmakta, bunun üzerindekiler ise bu vergiye tâ
bi tutulmaktadır. Bugünkü hayat şartlan içinde 
bir ailenin ayda 200 - 250 lira gibi bir para ka
zanması, yaşaması için muhtacolduğu maddeleri 
temin etmekten dahi âcizdir. Diğer memleketle
rin vergiden muaf olan asgari geçim hadlerini 
tetkik edecek olursak görürüz ki, bu memleketler
de vergiden muaf asgari geçim hadleri, bizim şim
di teklif etiğimiz hadden çok daha yukardadır. 

Muhterem arkadaşlar; malûmâliniz, bu kanun 
1949 senesinde C. H. P. Hükümeti tarafından tek
lif edildi ve o sene kabul edildi., O zaman D. P. 
arz etiğim mülâhazalara binaen, teklif edilen bu 
asgari geçim haddinin, Gelir Vergisinin esasları
na uymadığını; içtimai adaleti temin etmediğini, 
diğer memleketlerle mukayese edildiği zaman çok 
aşağıda bulunduğunu dermeyan etmiş ve tadil 
tekliflerinde bulunmuştur. Fakat o zaman Hükü
metin bir mazereti vardı; Gelir Vergisi yeni tat
bik ediliyor, Kazanç Vergisi kaldmlıyordu. Aca
ba Gelir Vergisi ne kadar varidat temin edecek 
gibi bir düşünceye istinadeder.ek D. P. Meclis 
Grupu adına verdiğimiz teklifi kabul etmedi. 1949 
senesinde demek ki, hayat, geçim, hiç olmazsa ya
rı yanya bugünden ucuz iken, ihtiyaç maddele
rini bugünün parasiyle yan yarıya almak müm
kün iken, Demokrat Parti Grupu 1949 senesinde 
geçim haddini, bugün Hükümetin kabul ve teklif 
ettiği haddin daha üstüne çıkanlmasını istedi. 
Muhterem Demokrat Parti milletvekilleri bu su
retle millete, .karşı bir angajmana girişmemişler 
miydi? 1949 senesinden daha aşağı bir geçim had
dini nasıl teklif ediyorlar ve bu geçim haddini 
nasıl bir haddi kifayede bulabiliyorlar? 

Teklif ettiğimiz geçim indirimi haddi kabul 



î : 23 9.1. 
buyurulduğu takdirde Hazineye hiçbir külfet tah
mil edilmiş olmıyacaktır. Bir taraftan 82 nci 
madde mucibince vergiler artırılmak suretiyle 
80 küsur milyon lira fazla varidat temin edilmek
te, diğer taraftan muhtacolanlann geçim indirim 
hadleri yükseltilmek suretiyle hâsıl olan zarar 
öbür taraftan telâfi edilmektedir. 

Temas ve arz edeceğim ikinci ve son nokta da 
şudur ki, asgari geçim haddi bu madde ile bi
raz eksiltilmiş bulunurken, 89 ncu madde muci
bince, 5 000 liranın üstünde bulunan kazançla
ra büyük ilâveler yapılmış bulunmaktadır. Ya
ni bugün bu kanuna göre, ayda 400 lira kaza
nan bir aile % 20 üzerinden 80 lira vergi ödi-
yecektir. Arkadaşlar; bugünkü hayat şartlan 
hepinizin malûmunuz bulunmaktadır. Ayda 400. 
lira kazanan "bir memur, bir tüccar büyük şehir
lerde hayatım temin etmekten âciz bulunurken 

"nasıl olurda ayda 80 lira gibi bir vergiyi ver
mek mükellefiyetine tâbi tutulabilir? 

îşte,, şimdi bizim bu asgari geçim indirimi 
hususunda teklifimizi Heyeti Celileniz kabul 
buyuracak olursa öbür tarafta artmlmış olan 
vergi bir dereceye kaçlar telâfi edilmiş olur. Esa
sen bizim teklifimizle Hükümet teklifi arasjn-
da fahiş bir fark bulunmamaktadır. 

Bütçe Encümeni tarafından kabul edilmiş 
olan Hükümet teklifinde, meselâ birinci grup
ta ancak 67,5 lira vergiden muaftır. Vergiden 
muafîvette biz 67,5 lira yerine 90 lira teklif et
miş bulunuyoruz. 

tkinci grup; 112,5 lira yerine 150 lira teklif 
edivoraz. Teklflerimizle Hükümet teklifi arasın
da büyük bir fark mevcut delildir. 

Esasen 5 000 liradan fazla kazançlar ioin 
% 20 dediğimize gröre hiç olmazsa geçim haddi
ne bir ilâve yapmak suretiyle birçok ailenin 
mağduriyetini telâfi etmiş ve içtimai adaleti 
yerine getirmiş bulunuruz. 

Muhterem arkadaşlar; 1949 da Halk Partisi
nin sretirdi^i tasanda biz asgari geçim had dinin 
artmlmasını teklif ettisrimiz zaman. Halk Parti
si ekseriyetinden müteşekkil Büyük Meclis tek
lifimizi aynen kabul etmekle beraber bu haddi 
yükseltmeyi kabul etmiştir. Şimdi de 1949 daki 
Büvuk Meclis eribi, bu içtimai adaleti temin ede-
eek olan teklifimizi kabul buyuracağını ümidet-
mekteviz. 

•RT̂ fS — "FWimpr.in mütalâası. 
BÜTg EENÖÜMBNÎ M, M. SBBATÎ ATA-
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MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlanm, 

Muhterem Muammer Alakant arkadaşımız 
huzurunuzda görüşülmekte olan lâyihai kanuni-
yede geçim indirimlerini azaltmaya matuf bir 
hüküm varmış gibi veya mevcut geçim indirim
lerini aynı hadde muhafaza etmeye matuf bir 
hüküm varmış gibi.... 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Artır
manın şayanı şükran olduğunu söylemiştik. 

- SEBATI ATAMAN (Devamla) — 1949 da 
nasıldı ? Artırın diyorsunuz, işte geçim indirimle
rini % 50 artmyoruz, bu bir. 

İkincisi; bir yanlış nokta söylediler. 
TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — 67,5 liraya 

bir bekâr geçinebilir mi? İnsaflı olmak lâzım
dır. Tatminkâr bir cevap veriniz ki biz de vic
danen kaani olalım. 

REİS — Efendim, ikinci müzakereyi yapıyo
ruz, rica ederim yalnız tadil teklifi sahibi ile 
encümen konuşabilir. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; 

Muammer Alakant arkadaşımız dedi ki, ayda 
dört yüz lira alanın vergisini birinci madde ile 
şu kadar yükseğe çıkanyoruz. Böyle bir şey yok 
arkadaşlar. 

Yüz bin liraya kadar olan gelirlerde vergi 
nispeti değişmektedir; ayda dört yüz lira kaza
nanın Vereceği vergi kanun çıktıktan sonra ta
mamen aynı olacaktır; seksen lira verecek; dedi. 

Ayda dört yüz lira kazanan bir mükellefin 
vereceği vergi 52 lira beş kuruş olacaktır. (Ev
velce ne idi? Sesleri) Evvelce 56 lira 55 kuruş
tu. Dört lira aşağı inmiştir. Artırılmış delildir. 
Şimdi diyor ki, artmyorsunuz. nayır, artırmı-
voruz; indiriyoruz. Dört yüz lira kazanandan 
dört lira şu kadar iniyor. Daha az veriyor. 

Muayyen geçim indirimi hadlerinde dâhil 
olanlan da tamamen muaf kılıyoruz. 

Geçim indirimi, asgari geçim haddi endeks
lerine göre tâyin edilen bir indirim delildir. Bü
tün. dünyanın medeni memleketlerinde geçim 
indirimi, bu memleketlerde asgeri bir parayla 
geçinmek mümkün müdür, değil midir, hesapla-
nna istinadetmez. Amerika'da 50 dolar. 50 do
lar ile bir adam geçinir mi, geçinmez mi? Tür
kiye'de ise 500 liradır. Binaenaleyh, biz - bu de
ğişikliğin - Bütçe Encümeni olarak kabul edil
memesini ve reddedilmeiinj rica ediyoruz. 
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REÎS — Muammer Alakant. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar, çok zamanlar Sebati Ataman'-
m hakikaten münakaşa ettiği kimsenin zayıf fi-
kirlerini yakalayıp ortaya attığına şahidoldum. 
Fakat, bugün sözlerine başlarken benim söyle
miş olduğum sözlerin hilâfına bir müddeinin 
müddeasını yanlış ortaya atmak suretiyle başka 
bir yola sapıyor. Bu teklif ile asgari geçim had-

./ di yükseltiliyor, ama Gelir Vergisinin istinadet-
tiği prensiplere tam mânasiyle tetabuk etmiyor. 
tçtimai adaleti tatbik etmiyor ve 1949 senesinde 
dahi Demokrat Parti Grupunun yaptığı teklife 
dahi uymuyor, dedim. Binaenaleyh vâki bir te-
zayüdü evvelce kabul ettik. 

Şimdi, Sebati Ataman arkadaşımız noHai 
nazara muhalefet etmekte mazurdur. Ama, De
mokrat Parti Grupu mazur değildir. Sebati Ata
man 1949 senesinde bir devlet, memuru idi. Bir 
partiye intisabı yoktu. Ama Demokrat Parti 
1949 senesinde dahi bu asgari geçim haddinin iç
timai adalete uygun olmadığını kabul etti. 1949 
senesinde bugün yaptığım teklifi yaptı. Bende
niz o gün Demokrat Parti Grupunun Sözcüsü 
idim. 

Asgari geçim haddi nedir? Gelir Vergisinde 
ekmek, soğan, tuz, yakacak ve gaz yağından ver
gi almıyacaksm. Bunlar endirekt Hazineye ge
lir temin eder ama, tuz gibi, soğan gibi şeyleri 
ve ekmeğini bir adamın elinden almıyacaksm. 
1949 da tetkik etmiştim. Onlarda asgari geçim 
haddi çok yüksekti. Elli dolar dahi, hakikaten 
beş yüz liraya tekabül etmektedir. Orası Ameri
ka, onlar da insan, onlar da ekmek yiyecek; on
lar da et yiyecekler. Türkiye'de yaşıyan Türkler 
de insandır, onlar da ekmek yiyecekler, çoluk 
çocuğuna iki yumurta temin edecek, o da çocu
ğuna sıcak süt içirmek mecburiyetinde kalacak
tır. Orası Amerika olduğu için Amerikan fert
leri, Türk fertlerinden daha mümtaz bir şeye mi 
maliktirler? Asla. Bunu söylemek istiyorlarsa 
bunu söyliyen arkadaşın sözlerini yerinde bul
muyorum. 

89 ncu madde mucibince 80 milyon liralık 
varidat artışı olmaktadır. Ne kadar vergi alına
cağı elimdeki lâyihada gösterilmektedir. 2 500 
liraya kadar olanlardan % 15 vergi alınmakta
dır. 2 500 lirayı geçen ilk beş bin liradan ise 
% 20 bir vergi alınacaktır, denmektedir. On bin 
lira kazanan bir adam, ilk 2 500 lirası için % 15, 
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1 diğer kısımları için ise % 20 ve daha yukarı 

vergiye tâbi olacaktır. Eskiden on bin lira ka
zanan bir adam şu kadar veriyordu, şimdi 2 500 
liradan sonra gelen ilk beş bin liradan eskisine 
nazaran daha fazla vergi verecektir. Hepiniz 
vergilerinizde bu tezayüdü göreceksiniz. Binaen
aleyh arkadaşlar; mademki ilk 2 500 liradan 
sonra gelen gelirlerde vergiyi artırıyoruz. Buna 
mukabil hiç olmazsa asgari geçim hadlerinde bir 
parça daha yükseltme yapalım ve bu noksanlığı 
bu şekilde telâfi edelim. 

Bu bir parti meselesi değildir. Demokrat 
Parti muhalefette iken 1949 senesinde asgari ge
çim haddinin yükseltilmesi hakkında bir teklif 
yapmıştı ve o zaman" ekalliyette bulundukları 
için bu tekliflerini tahakkuk ettirmek imkânını 
bulamamışlardı. Şimdi Demokrat Parti mebus
ları ekseriyeti teşkil etmektedirler. O zaman ye
rine getirmek imkânından mahrum bulunduk
ları bu tekliflerini lütfen yerine getirsinler. 
(Sağdan : Alkışlar) 

REÎS — Sebati Ataman. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATÎ ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar, * 
I her şeyden evvel bir hatayı maddiyi tashih et-
I inek mecburiyetindeyim. Bu, 2 500 liradan son

ra gelen ilk beş bin liradan % 20 ve onu taki-
I beden 10 bin liraya daha mütezayit bir vergi 
I nispeti tatbik edilmesi halen mer'i Gelir Vergi

si Kanununda aynen mevcuttur, yeni bir ihdas 
değildir. Bu 89 ncu maddenin değiştirilen kıs-

I mı % 45 ten sonra gelen, yani yüz bin liradan 
I sonra gelen 25 bin, 50 bin, 125 bin lira gelirin 
I tirajları içindir. (Sağdan, mesele bu değildir, 
I geçim indirimidir, sesleri.). 
I Beş bin lira geliri olan bir vatandaş, bu ka-
I nun çıktıktan sonra vergi nispetinde asla bir te-
I zayüdolmıyacağı cihetle, şimdiye kadar verdi-
I ği verginin aynısını verecek. Fakat 1 nci madde 
I mucibince, asgari geçim indiriminden daha çok 
I istifade edebileceği için, vermekte olduğu 56 
I lira 55 kuruş yerine 52 lira 5 kuruş vergi vere-
I çektir. Binaenaleyh, Muammer Alakant arkada-
I şımm söylediği doğru değildir, zabıt buradadır. 
I Efendim, diyor ki: Beş bin lira geliri yüzde 20 
I ye çıkarıyorsunuz, bu kanunla... Arkadaşlar, beş 
I bin lira vergi yine eski beş bin liralık vergidir, 
t on bin lira vergi yine eski vergidir, 99 bin, yüz 
I bin yine eski vergidir. Fakat yüz binden sonra-
I ki kazançların nispetini çıkarıyoruz. Türkiye'de 
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yüz binden fazla kazancı olan mükelleflerin 
adedi 1 500 kişidir. Gelir nispetlerinin artışın
da bu 1 500 kişiden başka mükellefler ikinci 
maddenin tadilinden asla mutazarrır olmuyor
lar. Bilâkis maddedeki geçim indirimi dolayısiy-
le gelirlerine göre daha az vergi veriyorlar. Me
sele bundan ibarettir. 

Şimdi bir arkadaşımız oturduğu yerden Ame
rika'da geçim indirimi haftada 50 dolar diyor. 
Halbuki ayda 50, senede 600 dolardır. Arkada
şımız, muhterem Muammer Alakant, Türk va
tandaşının şerefi filân dedi. 

YUSUF AZlZOĞLU (Diyarbakır) — Şerefi 
karıştırma, öyle bir şey söylemedi. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Şeref de
di ya haydi ben demedi, diyeyim. Fakat zabıt
larda vardır. Amerika'da da ekmeğe elbette ih
tiyaç var. Ama Amerika'da, Amerikan millî 
gelirinden Amerikan ferdi başına düşen mühim 
bir miktar da var. Şimdi, Amerika zengin bir 
millet; biz fakir milletiz. Bunda utanacak bir 
şey yok. Biz fakir bir millet olduğumuz için, 
zenginleşmek için, elimizden gelen bütün imkân
ları kullanıyor ve yapabileceğimiz bütün feda
kârlığa katlanıyoruz. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Ameri
ka'da ayda asgari 200 dolar kazanıyorlar. 

REİS — Rica ederim, hatibe müdahale et
meyin. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Amerika'
da ayda asgari 200 dolar kazanıyorlar, diyor
lar. Türkiye'de, senede, millî gelirden nüfus ba
şına düşen miktar 900 liradır. Ayda 100 liradan 
aşağı isabet eder. Türkiye'nin millî geliri bu... 
Binanenaleyh muhterem arkadaşlar, Hükümeti
mizin geçim indirimini % 50 artırmak suretiyle 
yaptığı ve gelirleri dar olan vatandaşları vergi 
yükünden kurtarmak için yaptığı bu büyük fe
dakârlığı küçültmek için bu sözler sarf ediliyor. 
Bu fedakârlık büyüktür. Bu kadar muazzam 
hizmetleri görmek mecburiyetinde olan bir dev
let bütçesinden 45 milyon liralık bir fedakârlık 
yapılmaktadır ve yalnız devlet bütçesinden üc
ret ve maaş alanlardan 45 000 kişinin yükü ta
mamen kaldırılmaktadır, arkadaşlar. (Soldan, 

'alkışlar.) 
REİS — Muammer Alakant. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Şimdi 

efendim, muha'kkak olan> bir şeyi kendileri de 
söylediler, aşağıdaki 89 ncu madde mucibince 
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| alınacak vergi ile önümüzdeki sene 80 küsur 

milyon liralık bir vergi tezayûdü olacaktır. Bi
zim teklifimizle yine 40 milyon lira Hazineye 
kalacaktır. Seneler geçtikçe, büyük inkişaflar 
kaydedildikçe bu, 400 milyon lira olacak ve da* 
ha da artacaktır.' Binaenaleyh şimdi bizim 
munzam teklifimizle Hazineye 40 milyon lira 
giriyor. Hükümet teklifi ile beraber Hazineye 
80 milyon lira giriyor. 89 ncu madde ile elde 
olunan varidatla beraber bu miktar 80 milyon 

. lirayı da geçiyor. 
Şimdi, ayda 60 - 70 liralık, evli olursa, ço

luk çocuk sa'hibi bulunursa, 112,5 liralık bir 
vergi muafiyetini temin etmek suretiyle bu in
sanlara tatbik edilecek içtimai adeletra yerine 
getirilmesi zaruri ve muhakkak bulunmaktadır. 
Dâva bütün buradadır. 

Şimdi Amerika'nın millî geliri çokmuş. Ame
rika'da asgari geçim indirimi 50 dolârmış. 
Bizde de aynen böyle olsun demiyoruz, fakat 
bizim de zaruri ihtiyaçlarımız vardır, bunlar te
min edilmediği takdirde insanlar verem olur, 
ölürler, çocukları yaşamaz. Bunlardan artık ver
gi alamazsınız, bunlar vergi matrahı olamaz. 
Ama daha yüksek nispetlere yükseltirsiniz, o 
ayrı bahis, onun münakaşası ayrıdır. Fakat arz 
ettiğim gibi, onun ekmeğinden, tuzundan ala
mazsınız. Arkadaşlar, intihap dairemden yeni 
geldim, bir çuval un 37 liradan 47 liraya çıktı. 
Ayda 67 lira alan bir adamdan Gelir Vergisi 
alacaksınız, bu olmaz. Biz nihayet teklifimizi 
bir muhalefet partisi gibi yapmıyoruz, »bakınız 
teklifimiz gayet mutedildir. 375 kuruş Gelir 
Vergisinden muaf olsun diyorsunuz, biz 5 lira 
olsun diyoruz, bundan Hazine de bir zarara uğ
rayacak değildir. Binaenaleyh bir muhalefet 
partisi olarak, sırf efkârı umumiyeyi, az ücret 
alan insanları tatmin etmek için bir teklifte dahi 
bulunmuyoruz. Arz ettiğim gibi angajesiniz, De-

I mokrat Parti milletvekili olarak bunu yerine 
I getirmek mecburiyetindesiniz. Nitekim bunu 
I D.P. Grupıı olarak 1949 da teklif etmiş bulunu

yorduk. (Sağdan, bravo sesleri) 
REİS — Efendim, başka söz istiyen yoktur, 

tadilnameyi okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

I teklif ederiz : 

I Madde 1. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka-
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nununun 32 ve 89 ncu maddeleri aşağıdaki şe
kil değiştirilmiştir : 

İndirim hadleri : 
Madde 32. — Aşağıda yazılı hadleri aşmıyan 

gelirler vergiye tâbi tutulmaz : 
I. Grup - Bekâr mükelleflerler : Günde 3 

lira, ayda 90 lira, yılda 1 080 lira; 
II. Grup - Çocuksuz evli mükellefler : Gün

de 5 lira, ayda 150 lira, yılda 1 800 lira; 
III. Grup - Bir veya iki çocuklu evli mü

kellefler : Günde 6 lira, ayda 180 lira, yılda 
2 160 lira; 

IV. Grup - Üç veya dört çocuklu evli mü
kellefler : Günde 7 lira, ayda 210 lira, yılda 
2 520 lira; 

V. Grup - Dörtten fazla çocuklu evli mü
kellefler : Günde 8 lira, ayda 240 lira, yılda 
2 880 lira; 

(Haftalık ücretlilerde 7 gün üzerinden îndi-
, rim yapılır.) 

Ana ve babasını kaybetmiş torunlardan mü
kellefle birlikte oturan ve Gelir Vergisine tâbi 
geliri bulunmıyanlar, bu maddenin uygulanma
sında öz çocuklar gibi hesaba katılır. 

Vergiye tâbi gelirler yukarda yazılı hadleri 
aştığı takdirde gelirin bu kısımları matraha 
alınmaz. 

Manisa Çanakkale 
M. Alakant S. Karanakçı 

REİS — Efendim; Dahilî Nizamnamenin 
127 nci maddesi mucibince bilâvasıta vergilere 
mütaallik ve varidatın azaltılmasını müstelzim 
bulunan tadilnameler elli imzalı olduğu takdir
de nazarı itibara alınır. Bu takrir elli imzalı 
olmadığı için okunmasiyle iktifa ediyoruz. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Yan
lıştır efendim. Tüzüğü tatbik edemediniz. 

REİS — Müsaade buyurun. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Yan

lıştır, usul hakkında söz verin arz edeyim. 
REİS — Buyurun. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar, kabul edip etmemek elinizdedir. 
Kabul etmezseniz kanaatmıza. hürmet ederi/. 
Ama açıkça usul ve nizam hilâfına hareket et
mek şayanı teessürdür. Nizamname bu hususta 
bir tatbik sahası ihtiva etmemektedir. 50 imzalı 
takrir ancak bütçe müzakerelerinde masarif tah
mini ve varidatın tenkisi hususlarında verilebilir. 
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Bendeniz üç devre mebusluğumda buna mümasil 
birkaç teklif yaptım. Gelir Vergisi lâyihası Halk 
Partisi hükümeti tarafından teklif edildiği za
man, 1949 da, Demokrat Parti Grupu olarak bir 
teklif yaptık ve asgari geçim haddini az bulduk. 
Daha yüksek olmasını istedik. Millet Partisi da
ha az bir teklif yapmıştı. Meclis bu partinin tek
lifini kabul etti, halen mer'i olan ve bugün tadil 
edilmek istenen hükümler bu tekliften gelmekte
dir. Bütün emsal bu şekildedir. (Soldan maddeyi 
okuyun da ona göre anlıyalım sesleri). Tatbi
kat da bu şekildedir. Gelir Vergisine dair zabıt
ları da tetkik ediniz. Takrir reye konamaz diye 
Nizamname hükmünün tatbikinden imtina edil
mesini bendeniz şayanı teessür addetmekteyim. 

REİS — Efendim, bu hususa arzı cevabede-
yim. Evvelâ İç Tüzüğün bu hususa mütaallik 
127 nci maddesini aynen okuyorum: 

«Muvazenei Umumiye Kanununa taalluk edip 
masarifin artırılmasını veya varidatın eksiltilme-
sini mucibolacak tadilname veya munzam mad
deler ancak alâkadar bütçeye.ait mazbatanın da
ğıtılmasını takibeden yedi gün zarfında teklif 
edilebilir. 

Umumi ve zati maaşlar, tahsisat, gündelik ve 
harcırahların artırılmasına, memuriyet ihdasına 
veya bunların mer'i kanunlarla muayyen olan 
hudutları haricinde tevsiine dair mebuslar tara
fından tadilname veya bütçeye „munzam madde 
teklif edilemez. 

Her iki fıkradaki hükümler bilâvasıta vergi
ler kanunlarına, tahsisat itasını tazammun eden 
kanunlara da şâmildir. 

Bu maddede münderiç takyidat Hükümet ve
ya Bütçe Encümeni tarafından kabul edilen veya 
elli imzayı havi olan tekliflere şâmil değildir. Bu 
teklifler Bütçe Encümenine havale olunur.» 

Bütçe müzakereleri olmasa dahi bilâvasıta ver
gi ve tahsisat kanunlarında bu usûl caridir. Bu 
vaziyette bu hususlara şâmil olduğu için Riya
set, bilâvasıta vergiler kanunları ile tahsisatın 
artırılmasına ait tekliflerde elli imzayı arar. Ri
yaset Dahilî Nizamnameyi tatbik etmektedir. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Reis Bey; 
Dahilî Nizamnamede (bütçe görüşmeleri) diye bir 
fasıl var. 

REÎS — Bir kanun mahiyetinde olan Dahilî 
Nizamnamenin tatbikinde Riyaset bir icra uzvu 
makammdadır. Riyasetin kanunsuz veya usulsüz 
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hareket ettiği iddia edilirse, ancak usulüne göre 
sual tevcih edilebilir. Riyasetin kanunu tatbikın-
deki noktai nazarı kabul edilmezse, ancak tefsir 
yoluna gidilir. 127 nci maddenin tatbiki husu
sunda ise, Riyasetin noktai nazarını arz ettim, ta
dil nameyi reyinize arz etmiyorum, efendim. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Reis Bey 
Dahilî Nizamnamede (bütçe müzakereleri) diye 
bir fasıl vardır, bu iddia oraya taallûk edebilir, 
rica ederim. 

RElS — Efendim, usul hakkında söz verdim.. 
TALÂT VASFI ÖZ (Ankara) — Riyaset 

haksızdır, beyefendi, rica ederim. 
REÎS — Riyaseti haksız buluyorsanız bir sual 

takririyle gelirsiniz, yahut tefsir-yoluna gidersi
niz. Riyasetin kanaati budur. 

TALÂT VASFI ÖZ (Ankara) — Riyaset 
haksızdır. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Reis Beye
fendi, söz verin izah edeyim, burada sarahat var
dır. 

RElS — Usülehakkmda ikinci bir arkadaşa 
söz veriyorum, buyurun. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, bir işten maksat ne ise hüküm ona gö
redir. Reis Beyefendinin işaret etiği madde büt
çe müzakereleri faslının içindedir. Ne için bütçe 
müzakereleri içinde? Sebebi var.. Heyecan hava
sı içinde bakarsınız memleket bütçesi altüst ola
bilir. Ama bütçe müzakerelerinin dışındaki mev
zularda umumi hükümlere göre muamele edilir. 
Nitekim şimdi bir kanun teklif ediliyor, bunu 
Ekrem Alican teklif ediyor. Bu bakımdan Reis 
Bey okuduğu faslın başındaki (bütçe konuşma
ları) diyen kısmı okusa idi, bir mukayese yap
maya imkân bulabilirlerdi. Bütçe müzakereleri 
büyük heyetler halindeki müzakerelerdir. Orada 
tahsisatlar kolay kabul edilebilir, memuriyetler 
kolay ihdas olunabilir, bütçe altüst edilebilir. 
Ama bu, devlet bütçesinin dışında bütçe ile alâ
kalı olmıyan bir vergi kanunudur. Onun için bu, 
bütçe müzakereleri dışında umumi hükümlere tâ
bi olarak konuşulur. Bütçenin icabı olarak huşu-
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si hüküm getirilmiş ve bu gibi kanunlar ise umu
mi hükümler meyanmda bırakılmıştır. 

Diğer taraftan, Riyaset kendiliğinden böyle 
fevrî karar veremez. Riyasetin yanında vazife gö
ren kâtip arkadaşlarımız vardır. Bu gibi mevzu
larda Riyaset müzakereyi 10 dakika tatil eder. 

Bendeniz yabancı memleketlerde bunu gör
düm; giderler müzakere ederler. Soğukkanlılık 
içerisinde işi mütalâa ederler, ondan sonra doğru 
bir tatbikata imkân verirler. Her fevrî hareket
le tatbikat bu hale gelecekse müzakereler salim 
olmaz. 

NECATI CELİM (Aydın) — Sarahat vardır. 
Bütün kanunlarda diyor. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Sarahat 
vardır, diyenlere hitabediyorum. Doktor Beye
fendi, siz kanunlarla bütçenin nasıl müzakere 
edileceklerini birbirinden ayıramıyacak olursanız 
böyle dalâlete düşersiniz. Bütçe müzakerelerinin 
heyecanı, havası içerisinde Devlet bütçesi alt üst 
edilebilir, o kayıt sırf buna mâni olmak içindir. 
Yoksa vergi kanunları içinde bu maddenin tat
bik edilmesine tek bir sebep yoktur, efendim. 

REİS — Müsaade edin efendim, usul hakkın
da iki arkadaşa söz verdim. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Ma
kamı Riyasete bir sual soracağım. 

RElS — Makamı Riyasete, müzakereler esna
sında sual sorulmaz. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Reis 
Bey; lütfen celseyi talik edin; emsale bakın; Di
vanı Riyasetle müzakere edin; Kâtibi Umuminin 
noktai nazarını alın. 

MEHMET HAZER (Kars) — Riyaset Diva
nında bir kâtip noksandır. Divan tam teşekkül et
memiştir; binaenaleyh müzakereye devam edile
mez. 

RE IS — Arkadaşımızın hakkı vardır. Riya
set Divanının şu an için noksan olduğunu görü
yorum. Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,15 
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B — TAHRÎRİ SUALLER VE CEVAPLARI 

İ. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, Ma
nisa'nın merkez ilcesine bağlı Sarıçam köyünde
ki Deliçay'm bir yatak içine alınması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili 
Etem Menderes'in, tahrirî cevabı (7/68) 

Yazılı soru 
Türkiye Büyük-Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 
Aşağıdaki soruma Bayındırlık Bakanınca 

yazı ile karşılık verilmesini diler bu vesile ile 
en derin saygılarımı sunarım. 

Manisa 
Hikmet Bayur 

Manisa merkez ilçesindeki Sarıçam köyünü 
Doğu, Güney ve Batı'dan kuşatan «Deliçay» m 
sulan yağışlı mevsimlerde köy toprakları içine 
dağılarak büyük zararlar vermektedir. Buna 
karşı yapılmış olan sed tahribatı önliyememek-
tedfc. 

Çayın bir yatak içine alınması halkça istenil
diğinden bu konuda Bakanlığın düşüncelerinin 
ve bu işin ne zaman yapılması mümkün olaca
ğının bildirilmesini saygılarımla dilerim. 

21 Ocak 1955 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 
Hususi Kalem 

Sayı : 47 

7.1.1957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankra 

22 . I . 1955 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
7-68/952/3910 sayılı yazıları karşılığıdır : 

Manisa'nın merkez ilcesine bağlı Sarıçam 
köyündeki Deliçay'm bir yatak içine alınması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Manisa Me
busu Hikmet Bayur tarafından verilen tahrirî 
sual takririnin Vekâletimizi ilgilendiren kısım
ları hakkında hazîrlanan cevabın" ilişik olarak 
Sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Nafıa Vekili 
E. Menderen 

Manisa'nın merkez ilcesine bağlı Sarıçam kö
yündeki Deliçayın bir yatak içerisine alınması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Manisa Me

busu Hikmet Bayur tarafından verilen tahrirî 
sual takririnin vekâletimizi ilgilendiren kısımları 
aşağıda cevaplandırılmıştır : 

Kumçayı ıslahı üçüncü kısım ile Deliçay'm 
ıslahını derpiş eden ve 1950 yılında bir ihale ile 
tatbik edilmiş olan proje, tek taraflı bir şedde 
inşa ederek Deliçay'm şedde ile yamaç arasında 
akmasını temin etmek suretiyle bu çayın taşkın 
zararlarını önlemek gayesine matuftur. 

Şedde ile yamaç arasında feyezan sularını ge
çirecek olan bu sel yatağının içerisinde normal 
suları geçirmek üzere bir ana yatak da tesis olun
muştur. 

Ancak Deliçay'm meylin fazla ve rüsubatın 
çok olduğu memba kısmında böyle bir yatak açıl
ması tekniğe aykırı düştüğünden bundan kaçı
nılmıştır. 

Zira membada öyle bir ana yatak açılması ha
linde meylin ve dolayısiyle süratin fazlalığından 
dolayı ihtiva edeceği fazla rüsubatla yatak hemen 
dolarak vahşileşecek ve binaenaleyh istihdaf edi
len gayeye ulaşılamıyacaktır. 

Bu itibarla Deliçay'm işbu memba kısmında 
yukarda açıklanan mahzurdan âri salim bir re
jim teessüs etmek üzere böyle bir yatak açılma
sından kaçınılmış ve bu kısımda suların tabiî ze
min üzerinden akması bizzarure tecviz edilmiş bu
lunmaktadır. 

Geçirilen tecrübelerden tatbik edilen projenin 
istinadettiği fikrin doğru olduğu neticesine va
rılmış ve böylece bu kısımda bir memba ana ya
tağı açılmasından tamamen sarfınazar edilmiştir. 

Ancak mahallî halkın bu ana yatağın açılma-
siyle birlikte ileri sürdüğü ikinci bir dilek de bu 
mmtakada müruru uburu sağlamak üzere bir 
köprü inşasıdır. 

Halk tarafından istenilen mahalde olmamak
la beraber mansapta evvelce açılmış olan yatağın 
nispeten stable bir hale geldiği kısımda bir köprü 
tesis edilmesi ve mevcut köy yollarının yapılacak 
bu köprü ile irtibatlarının temini suretiyle bu di
leğin is'afma çalışılmaktadır. 

2. — Burdur Mebusu Behçet Kayâalp'ın, Bur
dur Yassıgüme, köyünden Tahsin Afacan ismin-
de bir vatandaşın dövüldüğünün doğru olup ol
madığına dair sualine Dahiliye Vekili Namık Ge
dik'in, tahrirî cevabı (7/153) 
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4 . IV . 1956 

Türkiye Büyük Millet Meelisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki hususların Dahiliye Vekili tarafın

dan tahrirî olarak cevaplandırılmasına delâlet 
Duyurulmasını saygı ile arz ve rica ederim. 

1. Burdur Valisi A. Feyzi Ilamurculu'nun 
Yassıgüme köyünü ziyaretinde seyyar manifatu
racı Tahsin Afacan isminde bir vatandaşı döv
düğü doğru mudur? 

2. Böyle bir hâdise vâki olmuşsa vatandaşı 
dövmekte kendinde hak gören Burdur Valisi hak
kında vekâletçe ne gibi bir muamele yapılmıştır? 

Burdur 
Behçet Kayaalp 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 2/3221 

28.XII.1956 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
6. IV. 1956 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7-153-2552-11458 sayılı yazı cevabıdır : 
Burdur'un Hacılar köyü ile Yassıgüme köy

lüleri arasında 29 Mart 1956 günü saat 13 sıra
larında vukua gelen hâdisenin, Yassıgümelile-
rin Hacılar köyüne ait koyun sürüsünün çoban
larını dövüp yaralamaları ve bir miktar hayvan 
gasbedip kendi köylerine götürmeye teşebbüs et
meleri yüzünden çıktığı, hayvanları kurtarmak 
maksadiyle harekete geçen Hacılar köyü halkı 
ile Yassıgüme köyü halkına gerekli ihtar ve na-

'sihatta bulunmak üzere jandarma kumandanı 
ile bizzat hâdise mahalline yetişen valinin köy 
camii önünde, gasbedilen hayvanların gerive-
rilmesi için ne gibi tedbir alınması lâzımgeldi-
ğini kumandanla görüştüğü esnada; konuşulan
ları dinleyip hâdise faillerine haber ulaştırmak 
için yanlarına sokulduğu tahmin edilen Tahsin 
isminde bir şahsın elinin vali tarafından itildi
ği ve bilâhara bu şahsın başka bir köyden oldu
ğunun anlaşılması üzerine kendisinden özür di
lendiği ve gönlünün alındığı ve iddia edildiği gi
bi her hangi bir dövme hâdisesinin vukubulma-
dığı ve bu hususun 12 Nisan 1956 tarihli Dünya 
gazetesinde valilikçe tekzibedilmiş olduğu anla
şılmış, durum soru sahibi Burdur Mebusu Sa-
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ym Behçet Kayaalp'a 18.V.1956 gün ve 2/1467 
sayılı yazımızla bildirilmiştir. 

Hürmetlerimle arz ederim, 
Dahüiye Vekili 

N. Gedik 

3, — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Malatya vilâyetine bağlı kazaların su ve elek
trik ihtiyaçlarının temini hususunda ne düşünül
düğüne ve Jikçadağ yangınında zarar görenlere 
ne nispette yardım yapıldığına dair tahrirî sual 
takririne Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk ile Nafıa Vekili Etem Menderes'in tah
rirî cevapları (7/238) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
25 Ekim 1956 

Akçadağ ve Pütürge'nin içme su boruları gel
mişse de başlanmamıştır. 

Arapkir, Pütürge,' Hekimhan'ın, Arguvan'm-
elektriği yoktur. Akçadağ'ın elektriği kifayetsiz 
olup Havza başlanmışsa da malzeme olmadığı 
söyleniyor. 

Akçadağ'ın çay su baskını projesi yapılmış
sa da ihale yapılmamış başlanmamıştır. 

Akçadağ arazisinin Sürgüsuyu'ndan sulan
ması işlerine teşebbüs yoktur. Sultansuyu'ndan 
Akçadağ'ın diğer kısmının sulama etüdüne baş
lanmışsa da ne zaman sulama işinin yapılacağı bi-% 

linmemektedir. 
Darende'nin içme su ve elektrik şebekeleri ya

pılmamış, 15 kilometre uzunluğunda olan kasaba 
halkının pek azı istifade ediyor, pek çoğu mah
rumdur. 

içme su dolayısiyle Heyik eteği bahçe ve ara
zisi susuz kalmıştır. Diğer arazi ve Malatya ve 
diğer kazalar arazisinin sulama işleri ele alınma
lıdır. 

Seçim mmtakam olan Adıyaman ve kazaları 
da arz edilen ihtiyaçları duymaktadır. 

Akçadağ'da 2 . VII . 1956 da yanan ticaret
hane ve meskenlerin inşası için Nafıa Vekâleti 
bütçesinin 792 nci faslına konan ödeneğe 350 000 
lira ilâve edildiği soruma cevaben bildirilmişti. 
Birkaç baraka yapılmışsa da halk çok perişandır, 
yapılacak dükkân için sahibinin borçlandırıldığı 
ve bir. kısmının da mezkûr paradan verildiği ci
hetle bunların süratle ve hepsi birden yapılması 
ve yanan malların yüzde iki buçuğu nispetinde 
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toplanan paralardan Yerilmekte ise de bu hiçbir 
fayda sağlamadığından mütebakisinin de öden
mesi seçim mıntakamı gezerken istenmiştir. 

Tehire tahammülü olmıyan mezkûr hususların 
ikmali ve yapılması için neler düşündüklerinin 
Sayın Dahiliye ve Nafıa vekilleri tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyrulma-
sını saygı ile rica ederim. 

' Malatya 
Nuri Oeakcıoğlu 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 5 . XII . 1956 

M. î. G. M. 
2. D. Ş. M. 

Sayı : 622-406/21333 

özü : Malatya ve Adıyaman ka
zalarının su ve elektrik proje 
ve tesisatları hakkındaki tahrirî 
sual takririne dair. 

Türkiye Büyük Millet Mclisi Reisliğin 
26 . X . 1956 gün ve Kariunlar Müdürlüğü 

7 - 238 - 3328/16212 sayılı yazıları ile alman Ma
latya ve Adıyaman vilâyetlerine bağlı kasaba
ların su ve elektrik ihtiyaçlarının temini husu
sunda ne düşünüldüğü ve Akçadağ yangınında 
zarar görenlere ne nispette yardım yapıldığı 
hakkında Malatya Mebusu Nuri Oeakcıoğlu ta
rafından verilen tafhrirî sual takririnin vekâle
timi alâkadar eden su ve elektrik mevzuları üze
rinde yaptırılan incelemede : 

Malatya vilâyeti : 
Akçadağ : 
İçme su tesisatına lüzumlu borular Karabük 

Fabrikasmca imal ve iş yerine gönderilmeye 
başlanılmıştır. İhtiyacın % 80 ninin sevkmi 
mütaakıp tesisat 10 ay içinde ikmal edilecektir. 

Kasabada mevcut hidro - elektrik santralin 
takatinin artırılması maksadiyle 54 529 lira ke
şif bedelli bir toplama havuzu ve isale kanalı 
ıslahı işi ihale edilmiş olup inşaat 1957 senesi 
içerisinde tamamlanabilecektir. 

Pütürge : 
îçme su tesisatın a. lüzumlu borular Karabük 

fabrikalarından mahalline sevk edilmektedir. 
İnşaata başlanılmış olup 20 . VII. 1957 tarihin
de ikmal edilecektir. 

Hidro - elektrik projesi, mütaahhidi tara-
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fından İller Bankasına teslim edilmiştir. Tet
kikini mütaakıp tasdik edilmek üzere Nafıa Ve
kâletine gönderilecektir. İhalesi Bankanın 1957 
yılı programına alınmıştır. 

Arapkir : 
Termik elektrik projesi 744 495,31 lira ke

şif bedeli üzerinden Nafıa Vekâletince tasdik 
edilmiş ve tesisin inşası İller Bankasının 1957 
yılı programına alınmıştır, 

Hekimhan : 
Dizelli elektrik tesisatı projesi Nafıa Vekâ* 

letince 147 279,56 lira üzerinden tasdik olun-
muş ve tesis bankanın 1957 programına dâhil 
edilmiştir. 

Arguvan : 
Hidro - elektrik veya termik esasına göre 

kurulacak tesisatın rantabl olmıyacağı anlaşıl
dığından, bu hususta yapılan etütlere ait rapor
lar belediyesine gönderilmiştir. Bu mmtakada 

. bir bölge santrali kurulması halinde adıgeçen 
kasaba elektrik ihtiyacının ancak temin edile
bileceği anlaşılmıştır. 

Darende : 
îçme su tesisatının kaptaj, isale ve depo 

kısımları ikmal edilmiştir. Şebeke kısmına ait 
lüzumlu boruların teminf^halinde tesis 8 ay 
içinde tamamlanmış olacaktır. 

867 050,56 liraya mal olan Darende hidro
elektrik tesisatının katı kabulü 3 . IX. 1955 ta
rihinde yapılarak belediyeye devredilmiştir. Şe
bekenin tevsii mevzuunda belediyesinin her 
(hangi bir talebi bulunmamaktadır. Vücuda ge
tirilen bu gibi tesisler iktisadi hususlar göz önü
ne .alınarak planlanmaktadır. Darende kurulu
şu itibariyle dağınık bir kasaba olduğundan 
belediye, hükümet ve çarşının kurulduğu kısım 
toplu müstehlikin bulunduğu yeri teşkil ettiğin
den mevcut tesisattan ancak bu bölgeye cere
yan verilmesi mümkün olabilmiştir. Kasabanın 
diğer kısımlarına da elektrik tesisinin teşmil 
edilebilmesi için tesisatın 4 aded tnafo postası 
ile takviyesine zaruret bulunduğu anlaşılmıştır. 

Adıyaman - Merkez >. 
îçme su tesisatı esas itibariyle inşa ve ikmal 

edilmiştir. Tesisattaki bâzı noksanların tamam
lanması için belediyesi emrine lüzumlu para 
gönderilmiştir. Noksan işler iller Bankasının 
Bölge Müdürü nezaretinde belediyesince yap
tırılmaktadır. 
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Adıyaman şehri içme su tesisatının tevsii 

maksadiyle tanzim olunacak proje, yeni talimat
nameye göre düzenlenmek üzere İller Bankası 
ile müteahhidi arasında mukaveleye bağlanmış
tır. Sözü geçen proje 1957 yılı içinde tamamlan
mış olacaktır. 

Şehrin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak 
üzere 94 749,41 lira sarfı ile 213 beygir müesses 
takatte bir hidro - elektrik santral tesis edilerek 
1952 senesinde işletmeye açılmıştır. Elektrik İş
leri Etüd idaresi tarafından Göksu deresi üzerin
de kurulmak istenilen bölge santralinin tahak
kukuna kadar mevcut hidro - elektrik santra
lin 3 aded 350 beygir takatinde ceman 1 050 
beygirlik dizel elektrojen grupları ile takviyesi 
uygun görüldüğünden bu konuda hazırlanan 
gerekçe raporu Nafıa Vekâletince tasdik edilmiş 
ve müteahhidi tarafından gerekçe raporuna gö
re proje hazırlanmakta"dır. 

Kâhta : 
İçme su tesisatının birinci kısmı ikmal edil

miştir. Bu kısım şebeke ve depodan ibaret olup 
kaptaj ve terfi sistemi ayrıca ihale edilmiş, te
sisata lüzumlu motopompun da temin edilerek 
mahalline sevkı suretiyle inşaat devam etmek
tedir. 

Kasaba elektrik ihtiyacının hidro veya ter
mik tesislerle karşılanamıyacağı tesbit edildi
ğinden, bu mıntakada bir bölge santralinin tesi
si halinde mezkûr kasabanın elektrik ihtiyacı
nın temin edilebileceği neticesine varılmıştır. 

Besni : 
İçme su tesisatı 10 . VIII . 1956 tarihinde ik

mal edilmiştir. Lüzumlu boruların temini ile şe
bekenin de tevsii cihetine gidilecektir. 

Hidro - elektrik tesisatının tasdikli projesi
ne göre keşif bedelinin büyük bir kısmı fondan 
tahsis edilmek suretiyle tesisatın yapı ve elek
trik kısımları inşaatı devam etmektedir. 

Çelikhan, Gerger, Tut : 
Bu kasabaların içme su tesisat projelerinin 

bedelleri fondan ödenmek suretiyle yaptırılmak
ta iken 1955 sayımına göre nüfusun her tarafta 
çok fazla arttığı anlaşılması üzerine, memleket 
şartlarına daha uygun bir tarzda olmak üzere 
içmesu projelerinin hazırlanmasına ait talimat
namenin ilgili vekaletlerce değiştirilmesi sebe
biyle, yeni talimatnameye göre bu kasabaların 
içme su projesi işi İller Bankası tarafından yeni-
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den ele alınmış ve 1957 senesi içinde tamamlan
mış olacaktır. 

Adı geçen bu üç kasabanın elektriğe kavuş
turulmasını teminen hidro - elektrik ve termik 
esaslara göre kurulacak tesisat için mahallen 
yaptırılan tetkikat ve etüdler neticesinde, müs
takil olarak kurulacak hidro veya termik tesi
satların gayriiktisadi olacağı sonucuna varıl
mıştır. Elektrik İşleri Etüd İdaresince Adıya
man ve civarının enerji ihtiyacını temin etmek 
gayesiyle Göksu üzerinde kurulacak 6 Ü00 K\V. 
lık bir hidrolik santralin etüdü yapılmakta ol
duğundan, bu etüdler müspet netice verdiği 
takdirde mezkûr kasabalarla diğer belde ve 
köylere bu santralden cereyan verilmek suretiy
le elektrik ihtiyaçlarının temin edileceği anla
şılmıştır. 

Durumu saygiyle arz ederim. 
Dahiliye Vekâleti Vekili 
Prof. Dr. H. A. Göktürk 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı: 35 

4 . 1 . 1957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 
Ankara. 

26 . X . 1956 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
7-238-3328/15212 sayılı yazıları karşılığıdır: 

Malatya vilâyetine bağlı kazaların su ve elek
trik ihtiyaçlarının temini ile Akçadağ kazası yan
gınında zarar görenlere yapılan yardımlara dair 
Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu tarafından ve
rilen tahrirî sual takririnin vekâletimizi ilgilen
diren kısımları hakkında hazırlanan cevabın ili
şik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Nafıa Vekili 
E. Menderes 

Malatya vilâyetine bağlı kazaların su ve elek
trik ihtiyaçları ile Akçadağ yangınında zarar 
görenlere yapılan yardımlara dair Malatya Me
busu Nuri Ocakcıoğlu tarafından verilen tahrirî 
sual takririnin vakâletimizi ilgilendiren kısımları 
aşağıda cevaplandırılmıştır: 

1. Akçadağ'ın Ganideresi taşkınlarından 
korunması işinin etüdü yapılmıştır. 1953 rayi
cine göre 173 bin lira keşif bedelli olan bu iş. 
ödenek durumumuzun müsaadesizliği dolayı-
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siyle ele alınamamış olup ileriki yıllar program
larında nazarı itibara alınacaktır. 

2. Akçadağ arazisinin "sulanması işi 1957 
programımızda mütalâa edilmektedir. Tahsisat 
durumu imkân verdiği takdirde ele alınacaktır. 

3. Heyik eteği bahçe ve arazisinin sulan
ması hususunda gerekli etüdün yapılması için 
Elâzığ Su işleri Bölge Müdürlüğüne talimat ve-
rılmıştır. 

4. Akçadağ kazasında vukuagelen yangında 
mesken ve ticarethaneleri yanan vatandaşları 
bir an evvel barındırmak ve ticarethanelerine 
kavuşturmak için yangın mahallinden enkazın 
kaldırılması ve istimlâk işleri tamamlanarak 49 
dükkân ve 5 evin inşası 3 . XII . 1956 tarihinde 
mütaahhidine ihale edilmiş ve işin müstaceli
yetine binaen derhal inşaat faaliyetine başlan-

* masının temini Malatya Valiliğine tebliğ olun
muştur. 

5. Vekâletimiz Elektrik tşleri Etüd İdare
since, Erkenek suyundan faydalanılarak Ma
latya ve Adıyaman vilâylt merkezleriyle civar 
kasabalara enerji verecek büyüklükte bir bölere 

, santrali etüdü üzerinde çalışılmaktadır. îlk 
etüdler tamamlanmış olup halen topografik 
etüdlere başlanılmıştır. Bu etüdlerin ikmalinden 
sonra projenin tanzimine geçilecektir. îlk etüd
lere göre takriben 30 bin Kw. bir takat alına
bileceği tahmin edilen bu santralin tahakkuku 
halinde, Malatya ve Adıyaman vilâyet merkez
leriyle civar kasabalar büyük bir enefji kayna
ğına kavuşmuş olacaklardır. 

4. — Bolu Mebusu Selâhattin Bay sal'tn, Dev
let Orman İşletmelerinin kesim ve istif işlerin
de çahşan işçilerden alınan vergilere dair suali
ne, Maliye VehBi ffasan Pvhikan'm tahrirî ce
vabı (7/248) 

19 . XI . 1956 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki yazılı sorularımın Maliye Vekil 

Vekili tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ve rica ederim. 

Bolu 
Selâhattin Baysal 

1, Devlet orman işletmelerinin kesim ve 
istif işlerinde çalışan köylülerden yani işçiler
den 5423 sayılı Kanunla alman vergilerin ka
nuna uygun olup olmadığı? 
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2. Bu işçiler 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka

nununun 19 ncu maddesinde Gelir Vergisinden 
istisna edildikleri halde vergi dairelerince 1952 
senesinden beri bu işlerde çalışan mükellefler
den cezalı olarak vergi tarh ve tahakkuk ve 
tahsilinin sebepleri nelerdir? 

3. Şimdiye kadar bu mükellefler hakkında 
kaç aded tevkif müzekkeresi kesilmiştir? 

4. Kanunsuz vergi tarh ve tahakkuk etti
ren memurlar hakkında ne gibi muamele ya
pılmıştır! 

T. C. 
Maliye Vekaleti 3.1.1957 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı .-23216-3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
26 . XI . 1956 gün ve 7-248/3454-15739 sayı

lı yazı K. 
Devlet Orman İşletmelerinin kesim ve istif 

işlerinde çalışan işçilerden alman vergilere da
ir Bolu Mebusu Selâhattin Baysal tarafından 
Yüksek Reisliğinize verilip Vekâletime tevdi 
buyurulan 19 . XI . 1956 günlü tahrirî sual va
rakası incelenmiş ve sözü edilen sual varaka
sında temas edilen hususlar hakkındaki cevap
lar aşağıda dercedilmiştir : 

1. Devlet Orman İşletmelerinin kesme, tom
ruklama, biçme, nakil ve istif işlerinde çalışan
lar faaliyet tarzları itibariyle ikiye ayrılmak
tadır : 

A) Mezkûr işleri yapanların bir kısmı ile 
orman idaresi arasında devamlı rabıta vardır. 
Bunlar orman idaresine bağlı olarak, onun 
emir ve talimatı dairesinde ve onun gösterdiği-
yerlerde çalışırlar ve kendilerine hizmetleri kar
şılığı bir ücret verilir. Bu ücretler 5421 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 45 ve mütaakıp mad
delerindeki ücret tarifine girmekte olduğun
dan, kendileri ücretli telâkki edilmekte ve ay
nı kanunun 24 ncü maddesinin ikinci fıkrasına 
istinaden ücretleri Gelir Vergisinden istisna 
edilmektedir. * 

B) Aynı işleri yapanların bir kısmının fa
aliyetleri ise, orman idaresi ile aralarında de
vamlı bir rabıta olmadan cereyan etmektedir. 

Bunların faaliyetleri de iki şekilde vukubul-
maktadır. 

a) Bir kısmı münhasıran kesilen ve tom-
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olmadığı da mahallinden acele kaydı ile sorul
muş olup netice ayçıca arz edilecektir. 

4. Ortada kanunsuz vergi tarh ve tahakkuk 
ettirilmesi gibi bir hal olmadığı için alâkalı me
murlar hakkında her hangi bir muamele yapıl
ması da bahis konusu değildir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
. .<» Maliye Vekili 

H. Polatkan 
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ruklanan keresteleri istif yerlerine kendi vası
taları ile naklederler. Bu işleri yapan köylüler 
mülga 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun 
16 ncı maddesinin 8 nci fıkrasına istinaden Es
naf Vergisinden muaf tutulmuşlardır. 

b) Diğerleri kesme, biçme, .tomruklama ve 
istif gibi işleri kendi nam ve hesaplarına, faali
yetlerinin kâr ve zararları kendilerine aidolmak 
üzere yaparlar ve mukabilinde vahidi fiyat veya 
metrektib hesabı ile para alırlar. Bunların du
rumları yukarda belirtilenlere uymadığından ve 
gerek Gelir ve* gerekse Esnaf Vergisi kanunla
rında bir muafiyet hükmü bulunmadığından ge
zici Esnaf Vergisi ile teklif edilmektedir. 

Bolu Orman işletmesinde iş. demlide edenler
den durumları yukanki A fıkrasına girenlerle 
B fıkrasının a paragrafına uyanlar her hangi 
bir vergi ile teklif edilmemiş, durumlarının bu 
fıkranın b paragrafına girdiği mülâhaza oluna
rak mükellefiyetleri cihetine gidilmiş olanlar 
hakkında daha evvel tetkikat yaptırılmış, bun
ların da A fıkrasında belirtildiği şekilde faali
yette bulundukları anlaşıldığından tesis olunan 
mükellefiyetin Vergi Usul Kanunu hükümleri 
dâhilinde kaldırılması mahallî valiliğine tebliğ 
olunmuştur. 

Bunlardan vergileri, kaza mercileri kararma 
iktiran "etmemiş olanların düzeltme zaman aşımı 
dâhilinde kalan vergileri kaldırılmıştır. 

Haklarında kaza mercii karan olduğundan 
mükellefiyetlerinin ipka edildiği bildirilenlerin 
durumu ise incelenmekte olup inceleme sonucu
na göre kanuni gereği yapılacaktır. 

2. Birinci suale verilen cevapta da arz ve 
izah edildiği üzere bahis konusu kimselerden ge
rek cezalı ve gerekse cezasız vergi alınmamakta
dır. Bilâkis evvelce cezalı veya cezasız olarak 
Esnaf Vergisine tâbi tutulanların bu vergi ve 
cezaları terkin ve tahsil edilenler de iade edil
mektedir. 

3. Tevkif müzekkeresi kesilmesi mevzuunda 
şimdiye kadar vekâletimize intikal etmiş bir.bil
gi yoktur. Ancak, Tahsili Emval Kanununun 
borç, için hapis hükmü 6183 sayılı Kanunla kal
dırılmıştır. Bu kanunun 60 ncı maddesi, yalnız 
ödeme emrine karşı mal bildiriminde bulunma
makta ısrar edenlerin mal bildiriminde bulu
nuncaya kadar 3 ayı geçmemek üzere hapsen taz
yikini âmirdiç. Böyle bir durumun mevcudolup 

5. — İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'nun, 
Hazinenin alâkası ohnıyan bir gayrimenkule ait 
tescil hükmünün Hazine vekillerince temyiz edü* 
meşinin sebebine dair sualine Maliye Vekili Ha
smı Polatkan'm tahrirî cevabı (7/255) 

26 . XI . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki soruların Maliye Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasmı saygı ile arz ederim. 

İzmir 1 
İlhan Sipahioğlu 

Türk Medeni Kanununun 6333 sayılı Kanunla 
muaddel 639 ncu maddesine göre açılan tescil 
dâvalarında Hazine dâvâlı olarak gösterilmekte
dir. Tescili istenen gayrimenkulle Hazinenin bir 
alâkası olsa da olmasa da Hazine bu kanuni mec
buriyet dolayısiyle dâvaya dâhil edilmektedir. 

Seçim çevremde mebus arkadaşlarla birlikte 
yaptığıpnl* temaslarda şu vaziyeti tosbit ettik. 
Hazine vekilleri bizzarure dâhil edildikleri bu 
tescil dâvalarının bir çoklarından tescili istenen 
gayrimenkulle Hazinenin bir alâkası olmadığını 
tasbit edince daha bidayette Hazinenin bu gay
rimenkulle bir alâkası olmadığım, tescil talebine 
bir dij^ecekleri bulunmadığım mahkemede beyan 
etmekte ve bunun tabiî bir neticesi olarak du
ruşmalara ve keşfe gelmemekte olmalarına rağ
men verilen tescil hükmü kendilerine tebliğ edi
lince otomatikman ve alelusul temyize başvur
maktadırlar. Bu kabîl temyiz taleplerinden bir 
netice hâsıl olmıyacağı ve fakat gerek mahkeme
lerin gerekse Temyiz Mahkemesinin işlerini ço
ğaltacağı, zaman kaybına yol açacağı, vatandaşın 
bir de temyiz ilân harcı ödemek suretiyle mas
rafını artıracağı ve Hazine vekillerinin de lüzum
suz yere işlerini çoğaltacağı aşikârdır. 

1. Hazinenin alâkası olmadığı daha duruş
manın bidayetinde ifade edilmiş bir gayrimen-
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kule ait tescil hükmünü Hazine vekillerinin tem
yiz etmelerinin sebebi nedir? 

2. Hazine vekilleri veya Hazine mümessille
rine bu mevzuda bir takdir hakkı tanınması dü
şünülmüyor mu? 

3. Her tescil hükmünün temyiz edilmesi lâ
zım geldiğine dair vekâletçe Hazine avukatları
na yapılmış bir tamim var mıdır? Varsa bunun 
hukuki mesnedi nedir? 

4. Zaman kaybı, masraf ve fuzuli iş yükli-
yen bu halin önüne geçilmesi hususunda vekâ
letçe bir çare düşünülmekte midir! 

T. O. 
Maliye Vekâleti * 3 . 1 . 1957 

Başhukuk Müşavirliği ve 
Muhakemat G. Müdürlüğü 

Sayı. 4183/136/287 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
28 . XI . 1956 tarihli ve Umumi Kâtiplik, 

Kanunlar Müdürlüğü sözlü 7 - 255/3477/15785 
sayılı yazılarına K. 

Hazinenin alâkası olmıyaıı bir gayrimenku-
le ait tescil hükmünün Hazine avukatla
rınca temyiz edilmesinin sebebine dair İzmir 
Mebusu Sayın îlhan Sipahioğlu tarafından ve
rilen tahrirî sual takririnin muhtevi olduğu 
dört soru hakkındaki cevabın aynı numaralar 
altında aşağıda arz edilmiştir : 

1. Kanunu Medeninin 639 ncu. maddesi
nin tadili hakkındaki 6333 sayılı Kanunda ikti-
sabi zaman aşımına müsteniden açılacak tescil 
dâvalarında Hazine ile diğer hukuku âmme 

, hükmi şahsiyetlerinin hasım gösterilmesi mec
buriyeti vaz'edilmiştir. 

Kanunun esbabı mucibe lâyihasında da bu 
husustaki hükmün şevkine âmil olan sebepler 
izah olunmuş ve Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerlerle Hazinenin hususi mülki
yeti altında bulunan gayrimüseccel yerlerin 
haksız şekilde eşhas uhdesine tescilini önlemek 
maksadının istihdaf edildiği açıklanmıştır. 

Son seneler içinde açılan tescil dâvaları 
çok külliyetli miktarlara varmış ve her birinin 
Hazinece takibi müşkül bir hal yaratmıştır. Açı
lan bu dâvaların mühim bir kısmının Hazine 
ile alâkalı gayrimenkulleri istihdaf etmediği 
müşahede edildiğinden ve bu gibi dâvaların du-

....>... 
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ruşmalarma girilmesinde amelî bir fayda elde 
edilemiyeceği anlaşıldığından bu durumdaki 
dâvaların duruşmalarına girilmemesi ve ancak 
taraf olmak sıfatiyle neticede ilâmların Hazi
neye tebliğ edilmesi Hukul? U. M. Kanunu ikti
zasından bulunduğundan ilâmlarda görülecek 
kanuni noksanlardan dolayı temyiz yoluna baş
vurulması hususunda bir prensip karan alın
mış ve bu yolda bir tatbikat tesis edilmiş bu
lunmaktadır. 

Duruşmalarına girilmemek suretiyle Hazi
nenin alâkalı görünmediği dâvalarda sâdır olup 
noksan görülen ilâmların temyiz edilmeleri bu 
esasa dayanmaktadır. 

2. Hazine avukatları veya mümessilleri bir 
dâvada verilen ilâmın temyizinde fayda görme
dikleri takdirde temyizden vazgeçilmesi hususun
da 5797 sayılı Kanunla muaddel 4353 sayılı Ka
nunun 27 nci ve mütaakıp maddeleri dairesinde 
mercileri nezdinde teklifte bulunmak salâhiyetini 
haiz bulunmaktadırlar. Tescil dâvalarındaki du
ranı da aynıdır. Bu itibarla kendilerine başkaca 
bir takdir hakkı tanınmasına mahal ve lüzum 
yoktur. 

3. Her tescil dâvasına ait hükmün temyizi 
hakkında Vekâletin bir tebliği mevcut değildir. 

Bilâkis duruşmaları takibedilmiyen dâvalara 
ait kararların ancak 6333 ve 6335 sayılı Kanun 
hükümlerine muhalif bulunmaları halinde temyiz 
edilmeleri ve aksi halde kararlar aleyhine kanun 
yollarına müracaattan vazgeçilmesi için teklifler
de bulunulması hususu tebliğ edilmiştir. 

4. Hazineye ait gayrimenkulleri istihdaf et-
miyen dâVa duruşmalarının takibolunmaması ve 
tescil kararlarının 6333 ve 6335 sayılı Kanun hü
kümleri ihlâl edilmiş olmadıkça temyizinden 
vazgeçilmesine tevessül edilmesi hakkındaki 
umumi tebliğlerimizle bu hâdiselerde zaman ve 
masraf kaybı mümkün metrebe önlenmiş bulun
maktadır. 

Duruşmaların takibedilmemesi ve temyizden 
vazgeçilmesine mütaallik muamelelere ait muk-
tazalar mülhakata en seri vasıtalarla tebliğ olun
mak suretiyle bu muamelelerin bir zaman kay
bını mucibolmaması da temin edilmektedir. 

Keyfiyet arz olunur. 
Maliye Vekili 

H. Polatkan 

.*«.... 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 1956 yılı Eylül - Ekim ayları hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası 

(5/37) 

Heclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatan 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeni 
Esas No. 5/37 
Karar No. 6 

32. XII. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Lira K. 

11 687 242 42 1956 Eylül başında bankada mevcut para. 
5 511 764 26 1956 Eylül, Ekim, Kasım aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

17 199 006 68 Yekûn 
6 210 206 00 1956 Eylül, Ekim, Kasım aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

10 988 800 68 1956 Aralık başında bankada mevcut para. 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1956 Eylül, Ekim, Kasım ayları gider kâğıtları incelendi.-
1956 Eylül başında Ziraat Bankasında kalan para Eylül, Ekim, Kasım aylarında Ziraat Baü-

kasmca alınan paraya eklendikten ve toplamından da bu aylarda Ziraat Bankasınca harcanan para 
çıktıktan sonra İ956 Aralık ayı başında Ziraat Bankasında (10 988 800,68) lira kaldığı görülmüf 
re bankanın her gün gönderdiği hesap puslaları toplamı da buna uygun bulunmuş olmakla beraber 
japılan tediyelere ait masraf kâğıtlarının da kanun ve mevzuata muvafık olduğu anlaşılmıştır. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yükse Riyasete sunulur . 

Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
İstanbul Ğümüşane 

F. N. Çâmhbel H. Zarbun 

Kars Kırklareli Konya 
A. Teniarâs H. Yaman R. Gökmenoğlu 

Sivas Tokad __ 
M. Turhan A. Gürkan 

Kâtip 
İsparta 

K. Demiralay 

Konya 
M. Keskin 

Murakıp 
Sivas 

R. öçten 
Samsun 

F. Tüzel 

' 1 

istanbul 
Z. R. Spord' 

Sivas 
N. Ertürk 
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Sivas Mebusu Nuri Demirağ'ın, âmme nizamım ihlâl edenler ve 
umumi ahlâkı bozanlar hakkında kanun teklifi ve Dahiliye ve 

Adliye encümenleri mazbataları (2/291) 

Yüksek Reisliğe 

Âmme nizamını ihlâl edenler ve umumi ahlâkı bozanlar hakkında "hazırladığım kanun teklifimi 
esbabı mucibesiyle birlikte sunuyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
Sivas Mebusu 
Nuri Demirağ 

ESBABI MUCİBE -

Memurluk sıfatının verdiği cesaretle vazifesini millet zararına kullanmak suretiyle şahsi men
faatlerini temin yolunda birtakım suiistimal yollarına saparak âmme hukukunu ihlâl edenler ve 
ahlâlk, nizam ve kaidelerini bozanlar hakkında gerek Ceza Kanunumuzda ve gerekse diğer hususi 
kanunlarda mevcut mevzuat her ne.kadar işlemekte ise de bu suçlarla mütenasibolaral6 kâfi "ceza 
müeyyidelerini ihtiva etmemektedir. Bu nevi suçları önleyici tedbir olmak üzere bugünün ihtiyaç
larına tetabuk edecek şekilde daha ağır müeyyideli hükümleri ihtiva eden müstakil t)ir kanun 
vaz'ı suretiyle âmme nizamının esaslı surette teminat altına alınacağı mütalâasiyle ilişik kanun tek
lifi (hazırlanmıştır. 

SÎVAS MEBUSU NUEÎ DEMÎRAĞ'IN 
TEKLtFt 

Âmme nizamım ihlâl edenlsr ve umumi ahlâkı 
bozanlar hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Makam ve memuriyet kuv
vetlerini millet zararına suiistimal ederek âm
menin hukukunu ihlâl ve el altından başka şa-
lırslarla gizlice orta'k olarak ve tavassut ettire
rek (hasis menfaatler temin edenler, ahlâkı umu-
miyenin bozulmasına sebebiyet verenler hangi 
devirde olursa olsun (bu fiillerinden müruruza
man ve umumi af gibi müsaadelerden istifade 
ettirilmiyerek suçları âmme dâvası şeklinde ta
kip ve müstaceliyetle hükme bağlanır. 

Milletin nezahet'i namına bu gibilerin, gayri-
meşru malları müsadere edilmekle beraber me

deni haklardan mahrum edilir ve kara listeye 
geçirilir. Kara listeye isimleri dâhil olanlar öl
müş olsalar bile halefleri. ve mirasçıları gibi 
yerlerine geçenler tevarüs ettikleri bu gibi gay-
rimeşru malları Hazineye devretmekte temerrüt 
gösterirlerde kendileri de aynı cezaya çarptırı
lırlar. 

MADDE 2/ — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No: 2/291 
Karar No: 47 

26, VI. 195G 

Yüksek Reisliğe 

Sivas Mebusu Nuri Demirağ'm, âmme niza
mını ihlâl edenler ve umumi ahlâkı bozanlar 
hakkındaki kanun teklifi, alâkalı vekâlet mü
messilleri ve teklif sahibinin iştirakiyle encü
menimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifi kanuninin, gerek kanun tekniği bakı
mından, gerek devlet memurlarının, memuriyet 
nüfuzlarını suiistimal suretiyle haksız menfaat 
temini suçlarının mahiyet ve hususiyetlerine gö
re Türk Ceza Kanunu ve diğer hususi kanun
larla hükümler tedvin edilmiş bulunması ve fev
kalâde hallerde ise haksız olarak mal iktisabe-
denler hakkında da Yüksek Meclisçe daha evvel 
tedvin edilmiş olan 4237 ve 5440 sayılı kanun
larda da hükümler vaz'edilmiş ve halen meri
yette olan mezkûr kanunlarımızın, suiistimalle
ri önlemece matuf hükümleri muvacehesinde, 
suçun kanuni unsurları tasrih edilmeksizin, mü
cerret mefhumlarla umumi tâbirler kullanılmak 
suretiyle ayrı ve müstakil bir kanunun kabulü
ne lüzum ve zaruret bulunmadığı gibi madde 
metninde yazılı müruruzaman ve umumi af gibi 

müsaadelerden istifade edilmemek kaydının da 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa ve ceza hukukuna 
aykırı olacağı kanaat ve mülâhazası ile teklifin 
reddine karar verildi. 

Havalesi gereğince Adliye Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Dahiliye En. Reisi Reisvekili 
Edirne Ankara 

R. Nasuhioğlu Â. Benderlioğlu 
Bu M. Muharriri ve Kâtip 

Yozgad 
Ö. L. Erzurumluoğlu 

Çorum Denizli 
B. Koldaş A. II. Sancar 

Kastamonu 
M. Kuşalcçıoğlu 

Çankırı 
T. Akman 

Kastamonu 
S. Çağlar 

Kocaeli 
S. Yalım 

îmzada bulunamadı 
Muğla Niğde 

Y. Paşamehmetoğlu C. Kavurmacıoğlu 
Samsun Seyhan Erzincan 

E. Anıt, A. Kınık T. Şenocak 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 2/291 
Karar No. 15 

Yüksek Reisliğe 

24 . XII . 1956 

Sivas Mebusu Nuri Demirağ'm, âmme niza
mını ihlâl edenler ve umumi ahlâkı bozanlar hak
kındaki kanun teklifi encümenimize havale edi
lerek tetkik ve müzakere edildi : 

Teklifte, makam ve memuriyet kuvvetlerini 
millet zararına suiistimal edenlerle, umumi ah
lâkın bozulmasına sebebiyet verenlerin fiilleri 
hakkında müruruzaman ve umumi af hükümle
rinin tatbik edilmemesi, mallarının müsaderesi 

ile kara listeye geçirilmeleri, kendileriyle miras
çılarının mirastan mahrumiyetleri istenmekte ise 
de, 

Makam ve memuriyet salâhiyetlerini suiisti
mal edenlerin fiillerinden ötürü Türk Ceza hu
kukunda mevzu cezalara, mukabil, müruruzaman 
hükümlerinin tatbik olunmaması müruruzaman 
müessesesinin mahiyeti ile kabilitelif değildir. 

Ceza, cemiyetin içtimai nizam ve sükununu ih« 

;CS. Sayısı ; 46) 
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lâl eden fiillere kar§ı cemiyetin bir aksülamelidir. 

Suçun işlendiği tarihten itibaren muayyen bir 
zaman geçmekle, bu aksülamel zail olur. Cemiye
tin fiili unutması faili cezalandırmada hâkim ol
ması lâzımgelen içtimai faydayı da ortadan kal
dıracağı cihetle, müruruzaman modern ceza hu
kukunda yer almış bir müessesedir. 

Vazifeyi suiistimal suçlarında bu müesseseye 
bir istisna tanınmasını haklı kılan sebeplerin ise 
halen mevcudolmadığı aşikârdır. 

Umumi af, müruruzaman gibi içtimai fayda 
mülâhazasına istinadeden bir müessedir. 

Umumi af, cemiyetin yüksek menfaatleri ge
rektirdiği takdirde ancak hususi bir kanunla 
mümkündür. Bu hususi kanunun çıkarılmasına 
lüzum hâsıl olan hallerde, hangi fiillerin affın 
şümulü dâhiline, gireceği, hangisinin giremiyece-
ği tasrih edilir. 

* Bu takdirde, vazifei memuriyeti suiistimal 
suçlarında peşinen umumi affı kabul etmemekle, 
hem Yüksek Meclisi teşriî tasarruflarında takyit, 
hem de .Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı 
maddesine muhalif hareket edilmiş olacağı açık
tır. 

Ceza kanunlarında yazılı fiillerin büyük bir 
kısmı umumi ahlâka münafi fiillerden olduğu gi
bi bazan ahlâka muhalif fiiller ceza kanunlarının 
şümulü dışında kalır. 

Bu kadar geniş ve şümullü fiillerden ötürü 
umumi affa gidilmemesi ile müruruzaman hü

kümlerinin tatbik edilmemesinin ceza hukuk a-
muzun bütün umumi prensiplerine aykırı düşe
ceği de izahtan varestedir. 

Vazîfei memuriyeti suiistimal veya her türlü 
ahlâka muhalif fiillerden ötürü, faillerin kara 
listeye geçirilmesi de asla ceza hukukumuzun 
prensiplerine uygun değildir. Türk ve yabancı 
ceza kanunlarında karalisteye alınma ceza
sı mevcudolmadığı gibi emvalin müsaderesi ve
ya mirastan mahrumiyet cezası da düşünülemez. 

Bu sebeplerle Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile 
ceza mevzuatımıza ve mevcut bütün hukuk sis
temimize tamamen muhalif bulunan teklifin it
tifakla reddine karar verilmiştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Riyaset makamına takdim olunur. 
Adliye Encümeni Reisi M. Muharriri 

Aydın Çanakkale 
C. Ülkü S, Sezgin 

Kâtip 
Kocaeli Afyon K. Balıkesir 

S. Dinçer 8. Koraltan V. Âsena 
Çoruh Erzincan Eskişehir 
M. önafc S. Perinçek H. Sezen 
İsparta Kars Kütahya 
S. Bilgiç î. Us S. S. Nasuhoğlu 
Muğla Samsun Sivas 

N, özsan B. O. Gümüşoğhı Ş. Ecevit 
Yozgad 

M. Ataman 

[(S. Sayısı : 46) 
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Diyarbakır'ın Matrani köyünün 21 numaralı hanesinde kayıtlı 
Hasanoğlu, 1341 doğumlu. Kasım Atlan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 

mazbatası (3/399) 

T. C. 
Başvekâlet 24 . VII. 1956 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
II. No. 5/4-2209 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

10 - 11 Mart 1952 tarihinde turşuculuk ve tatlıcılıkla iştigal eden Enver Şekerci'yi parasına 
tamaan öldürmekten maznun Bulgaristan muhacirlerinden olup Diyarbakır'ın Matrani köyünün 
21 numaralı hanesinde kayıtlı Hasanoğlu, Fatma'dan dğma, 1341 doğumlu, Kasım Atlan'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikine 
ve sonraki kanuni muamelesinin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adliye Vekâleti
nin 12 . VII . 1956 tarih ve 20370 sayılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz Mahkemesinin 22 . V . 1956 
gün ve esas: 1440, karar: 1663 sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. . . ' . . . * • 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 3/399 
Kcurar No. 13 

24 . XII. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Elâzığ'ın îzzetpaşa mahallesi Kapalı'köprü 
sokak 7 -«ayılı #evde mukim olup Diyarbakır 
Gazi caddesinde turşuculuk yapan Ahmet oğlu 
30 yaşında Enver Şekerci'yi parasma tamaan 
10 Mart 1952 gününü 11 Mart 1952 gününe bağ-
lıyan gece kama ile öldürmekten suçlu aslen 
Bulgaristan muhacirlerinden olup nüfusta Di
yarbakır'a bağlı Matrani köyü göçmen 21 ha
nede kayıtlı Hasanoğlu Fatma'dan doğma 341 
doğumlu Kasım Atlan'ın Diyarbakır Ağır Ceza 
Mahkemesinde yapılan- duruşması sonunda 
Türk Ceza Kanununun 64 ncü maddesi delale

tiyle 450/7 maddesine göre idam cezasiyle ce
zalandırılmasına dair verilen 19.X.1955 tarih 
ve 1952/73 esas ve 1955/230 karar sayılı hüküm 
Temyiz Birinci Ceza Dairesinin 22.V.1956 gün 
ve 1440 esas, 1663 karar ve 1216 tebliğname ilâ
mı ile tasdik edilip mütaakıp muamelelerin ik
mali için Başvekâletin 24.VII.1956 tarih ve 
5/4-22.09 sayılı tezkeresi ile Büyük Millet Mec
lisi Riyasetine sunularak encümenimize havale 
edilmekle tetkik olundu : 

Daha önce hazırlamış oldukları plân gereğin
ce kaatil Kasım Atlan öz kardeşi Galip ile müg- m 



tereken maktul Enver Sekerci'hin evine gire
rek ve âni olarak ellerindeki kama ve uzunca 
'bıçakla mütaaddit darbelerle taammüden öldür
dükleri anlaşıldığından kaatillerden Galip At
lan'm idam cezası 30 sene ağır hapis cezasına 
tahvil edilmiş 'bulunduğundan diğer kaatil Ka
sım Atlan hakkındaki idam cezasının Teşkifâtı 
Esasiye Kanununun 26 ncı maddesine tevfikan 
infazına 12. XI I . 1956 tarihinde encümenimizçe 
ittifakla karar verilmiştir. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 
Aydın Hatay 

Ç.Ülkü Ş.înal 

K â t i p • •' • % 

Kocaeli Aydın 
8, Dinçer N. Geveci 

İmzada bulunamadı 

Bingöl 
N. Araş 

Çorum 
M. K. Biberoğlu 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

Kars 
-JBi 

Muğla 
N. özsan 

Çanakkale 
8. Sezgin 

Denizli 
/ . Hadunlıoğlu 

Erzurum 
A. Egyurt 
Konya 

T. F. Baran 
Sivas 

§. Ecevit 

Çoruh 
M. önal 

Erzincan 
8. Perinçek 

Eskişehir 
H. Sezen 

'Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

Zonguldak 
E. Sayar 

[{ S. Sayısı : 48 ) 
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Suriye'nin Kamışlı kazasının Kürkend köyünün 61/15 numaralı 
hanesinde kayıtlı Mehmetoğlu 1908 doğumlu Bişar Saruhan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 

Adliye Encümeni mazbatası (3/401) 

T.C, 
Başvekâlet 14 . VIII. 1956 

Zat ve Ymı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. 5/4 - 2366 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

9 . VII . 1955 tarihinde Derik'in Sinnara köyünde Şeyhmus Tezdönen'i kan gütme saikiyle ve 
taammüden öldürmekten maznun Suriye tebaalı Suriye'nin Kamışlı kazasının Kürkend köyünün 
61/15 sayılı hanesinde kayıtlı Mehmetoğlu lebe'den doğma, 1908 doğumlu Bişar Saruhan'ın ölüm 
cezasına çarptırılması ve arkadaşlarından Osman Bilen'in, 24 sene ağır hapis, 6 ay hapis ve 200 
lira ağır para cezasına diğer arkadaşı Ahmet Bilen'in de 20 sene ağır hapis, 6 ay hapis ve 200 
lira ağır para cezasına çarptırılması hakkında Mardin Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün 
tasdikine ve sonraki kanuni muamelesinin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adıiye 
Vekâletinin 4 . VIII . 1956 tarih ve 22078 sayılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz Mahkemesinin 
31 . III . 1956 gün ve esas: 3095, karar: 2154 sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
' . A. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye Encümeni 24. XII. 1956 
Esas No. 3/401 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

sinin 31. I I I . 1956 tarifti ve 3095 esas, 2154 ka-
rar ve 3575 tebliğ numaralı ilâmiyle tasdik edi
lip mütaakıp muamelelerin ikmali için Başvekâ
letin 14. VIII. 1956 tarih ve 5/4 - 2366 sayılı 
tezkeresiyle Büyük Millet Meclisi Riyasetine su
nularak encümenimize havale edilmekle tetkik 
olundu : 

Suçlu Bişar'm Suriye'de işlediği katil fiil
lerinden kurtulmak maksadiyle Türkiye'ye kaç
tığı ve Suriye makamlarınca çıkarılan tevkif 
müzekkeresi üzerine Türkiye'de yakalanıp Mar
din Ceza Evine kapatıldığı, orada diğer suçlu 

Devre : X 
İçtima : 8 

9. VII. 1955 tarihinde Derik kazasının Sin
nara köyünden Şehmus Tezdönen'i kan gütme 
saikiyle ve taammüden öldürmekten suçlu Su
riye tebaalı ve Suriye'nin Kamışlı kazasının 
Kürkend köyü hane 61/15 te kayıtlı Mehmetoğ
lu, îebe'den doğma Arrade 1908 doğumlu Bi
şar'm (Sâruhan Aşiretinden) Mardin Ağır Ceza 
Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda Türk 
Ceza Kanununun 450/4 -10 maddesine göre 
idam cezasiyle mahkûmiyetine dair verilen 
15.VII. 1955 tarih ve 955/48 esas ve 955/157 
karar sayılı hüküm Temyiz Birinci Ceza Daire-
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Osman Bilen ile tanıştığı ve dostluğunu ilerlet
tiği, Osman Bilen'in kardeşi ibrahim'i öldü
ren Şehmus'tan intikam almak maksadiyle 
maznun Bişar'ı Şehmus Tezdönen'i öldürmeye 
azmettirdiği, bunun üzerine suçlu Bişar'm hâ
dise günü saat 5,30 sıralarında ceza evi helasın
da aptes bozmakta olan maktul Şehmus'a bir 
metre mesafeden tabanca ile mütaaddit defa 
ateş ederek kan gütme saikiyle ve taammüden 
öldürdüğü anlaşıldığından Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 26 ncı maddesine tevfikan idam ceza
sının infazına 30. XI. 1956 tarihinde encüme-
nimizce ittifakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze

re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bu Mazbata Muhar-
Adliye Encümeni Reisi* riri ve Kâtip 

Aydın 
C. Ülkü 

Balıkesir 
V. Asena 
Çanakkale 
8. Sezgin 

Kars 
/. Us 
Muğla 

N. özsan 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

Bingöl Çoruh 
N. Araş M. önal 
Denizli Erzincan 

/. Hadımhoğlu S. Perinçek 
Konya Malatya 

H. Aydmer N. Ocakmoğlu 
Samsun Sivas 

B. Ö. Gümüşoğlu Ş. Ecevit 

mmmm 

(S. Sayası : 50) 



Devre : X 
fetima: 3 S. S A Y I S I : 

/ 
Ankara Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 

Bütçe Encümeni mazbatası (1/599) 

T.C. 
Ba§vekâUt 22 . XII . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

8<vyı : 71 - 491/4115 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 
29 . XI . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Mendtrts 

ESBABI MUCİBE 

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlık Enstitüsü inşaatı için Ankara üniversitesi 1956 malî yılı bütçesinin 
741 nci (yapı işleri ve tesisleri) faslının 10 ncu (Çocuk Sağlık Kürsüsü için bina inşaatı) madde
sine konulmuş olan tahsisat tamamen sarf edilmiş, fakat inşaatın iç kısımları ikmal edilememiştir. 

Lüzumlu olduğu anlaşılan 580 000 lira ile inşaatın iç kısımları birkaç ayda ikmal edilebilecek ve 
Çocuk Sağlığı Enstitüsü kullanılabilir duruma girebilecektir. Bu enstitü için Roekef eller vakfından 
ve UNÎCEF teşkilâtından 1956 yılı bütçe teklifinden sonraki bir tarihte bağışlanan ceman ve takriben 
150 000 dolarlık öğretim malzemesi derhal kullanılabilecektir. Aksi takdirde bu kıymetli öğretim. 
malzemesi depolarda tahribata uğrıyabilecek, bu arada birçok biyolojik araştırma maddelerinin müd
deti geçecek, kullanılmaz bir hale gelecektir. 

Talebedilen mezkûr munzam tahsisat Ankara Üniversitesi bütçesinde geçen yıldan devredilen 
nakdin tahminin üstünde çıkması neticesinde elde edilen fazla varidatla karşılanacaktır. 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 28 , XII . 1956 
Esas No. 1/599 
Karar No. 25 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Üniversitesi 1956 malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında Maarif Vekâletince ha
zırlanıp Başvekâletin 22 . XII . 1$56 tarih ve 
71 - 491/4115 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise takdim olunan kanun lâyihası, encümeni
mize havale edilmiş olmakla salahiyetli mümes
siller hazır oldukları halde tetkik ve müzake
re edildi. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında da 
açıklandığı üzere talebedilen bu tahsisatla in
şaatın iç kısımlarının 1956 malî yılı sonuna ka
dar ikmali mümkün olacak ve Çocuk Sağlığı 
Enstitüsünün dörtte üçü 1957 malî yılı başında 
kullanılır bir duruma geçecektir. 

Bu enstitü için Rockefeller ve UNÎCEF teşki
lâtından bağışlanan ve takriben 150 000 dolar
lık öğretim malzemesi derhal kullanılacaktır. 

Aksi takdirde bu kıymetli öğretim malze
mesi depolarda durmaktan mütevellit tahriba
ta ağrıyabilecek ve birçok biyolojik araştırma 
maddelerinin müddeti geçerek kullanılmaz bir 
hale gelmesine müncer olacaktır. 

İstenilen munzam tahsisat Ankara Üniver
sitesi bütçesinde geçen yıldan devredilen nak
din tahminin üstünde çıkması neticesinde el
de edilen fazla varidatla karşılanacaktır. 

Yukarda arz edilen mucip sebepler encü-

ıfienimizce de yerinde mütalâa edilerek lâyiha 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 
Kâtip 
Tokad 

ö. Sunar 
Balıkesir 

M. H. Timurtas 
Çankırı 

T. Uygur 
Gümüşane 
Z. Başağa 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Muş , 
§. Ağaoğlu 

Niğde 

Reisvekili 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Afyon K. 
M. Â. Vlgen 

Bursa 
H. Köymen 

Çorum 
Y. Gürsel 

Kastamonu 
H. Dura 

Muğla 
N. Poyrazoğlu 

Muş 
Ş. Çağlayan. 

Ordu 
C. Kavurmacıoğlu R. Aksoy 

Rize 
II. Agun 
Trabzon 

8. F. Kalayctoğh 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Trabzon 
ı î. Şener 

Mazbata M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Aydın 
Z. Vray 
Çanakkale 

F. R. Zorlu 
Gazianteb 
E. Cenani 
Kayseri 

/. Kirazoğlu 
Muğla 

A. Sarıoğlu 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Ordu 

S. îşbakan 
Siird 

B. Erden 
Yozgad 

. T. Alpay 

( S. Sayısı; 04) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanununa 
bağk A/2 işaretli cetvelde değişiklik yapılması, 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1956 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelin 741 
nci (yapı işleri ve tesisler) faslının 10 ncu (Ço
cuk Sağlığı Kürsüsü için bina inşaatı) maddesine 
gelir fazlası ile karşılanmak üzere 580 000 lira 
munzam tahsisat konulmuştur. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun nesri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

29. X I . 1956 
Başvekil ve 

Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili ve 
Nafıa V. V. 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 

H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

îkt. ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve İnli. Vekili 
//. Umman 

Münakalât Vekili 
A. D emir er 

Nafıa Vekiil 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğhı 

Çalışma Vekili 
M. Tarkan 

işletmeler Vekili ve 
Hariciye V. V. 

& Ağooğhı 

*•* « ^ 
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