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6. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
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2. — Adana Mebusu Ahmet Karamüf-
tüoğlu'nun, 1923 senesinden 1958 senesi
ne kadar yapılan ve satmalımın demiryol-

tsviçre'de geçirmiş oldukları ameliyat do-
layısiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Re
isi Refik Koraltan'a Büyük Millet Meclisinin 
âcil şifa temennisinde bulunması kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cum
hur ve Divanı Muhasebat Reisliği 1956 yılı hesa
bı katileri hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki 
Encümeni mazbatası aidolduğu yıl Hazine hesabı 
umumisine ithal olunmak üzere Hükümete tevdi 
edildi. 

Bağdad Paktı müşterek projelerine Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından hibe şeklinde ya
pılan 12 670 000 dolarlık yardımla ilgili Anlaş
maların kabul ve tasdiki hakkındaki kanım lâyi
hasının birinci müzakeresi bitirildi. 

4273 sayılı Ordu Terfi Kanununun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin birinci maddesi kabul edildi. Geçici bir 
madde ilâvesine dair olan takrir dikkate alınarak 
encümene verildiğinden teklifin diğer maddele
rinin görüşülmesi tehir edildi. 

Şifahi sualler 
1. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, küçük 

sanatlar kanun lâyihasının hazırlanıp hazırlan
madığına dair şifahi sual takriri Ticaret Vekâ
letine gönderilmiştir. (6/97) 

Sayfa 
lanna dair sualine Nafıa Vekili Tevfik 
îleri'nin tahrirî cevabı (7/82) 117:118 

6. — Müzakere edilen maddeler 116 
1. — Rize Mebusu izzet Akçal ve 34 

arkadaşının, Hâkimler Kanununun 6798 
sayılı Kanunla değiştirilen 70 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(2/88) 116 

2. — İçel Mebusu Yakup Karabulut'-
un, Subaylar heyetine mahsus Terfi Ka
nununun 8 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Müdafaa 
Encümeni mazbatası (2/72) 116 

Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere ve
rilecek nüfus (ahvali şahsiye) kayıt hülâsası su
retleri hakkındaki 27 Eylül 1956 tarihli Anlaş
manın tasdikine, 

Pasaportların bedel mukabilinde itasına, 
İngiliz İhtiyat Filosuna mensup dört büyük 

muhribin Türk Hükümeti tarafından satınalın-
ınası hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile İngiltere Hükümeti arasında teati edilen mek
tupların tasdikine dair olan kanun lâyihaları
nın birinci müzakereleri bitirildi. 

28 . III . 1958 Cuma günü -saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kırklareli Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu Mehmet Ali Ceylân 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

2. — Ankara Mebusu* Hasan Tez'in, esnaf 
kredisinin artırılması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair şifahi sual takriri Ticaret Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/98) 

3. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, küçük 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sualler 
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sanat erbabı ile esnafın malzeme ve iptidai mad
de iÜıtiyacmı temin hususunda ne gibi tedbir

ler alındığına dair şifahi sual takriri Ticaret 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/99) 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbata 
İstiklâl Harbi malûllerine verilecek pa

ra mükâfatı hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/85) (Ruznameye) 

• m ı 

BÎBÎNOİ OELSE 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisveküi İbrahim Kirazoğlu 
KATİPLER : İhsan Oülez (Bolu), Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli) 

3. — YOKLAMA 

BEİS — Yoklama yapılacaktır. 
((Erzincan mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
RE'tS — Celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMİYEYE MARUZATI 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Re
fik Koraltan'm, İsviçre'de geçirdikleri ameliyat 
dolayısiyU Büyük Millet Meclisinin vâki şifa te
mennisine cevabi teşekkür telgrafı (5/10) 

REİS — Büyük Millet Meclisi Reisinin muh
terem heyetinizin kararına cevabi telgrafını He
yeti Celilenize arz ediyoruz, efendim. 

Türkiye Büyük (Millet Meclisi' Riyasetine 
Ankara 

Büyük âlieenab ve vefalı bir milletin çocuğu 
olmak ne büyük saadet! IBen bu saadeti İsviç
re'de geçirdiğim safrakesesi ameliyatı dolayı-
siyle bütün arkadaşlarımın ittifakla izhar bu
yurduğu yüksek iltifat ve teveccühün hayatı
mın en büyük ve erişilmez mazhariyetlerinden 
biri olduğunu görmekle de bahtiyarım. Bu se
beple bütün aziz ve muhterem arkadaşlarımı 
hürmet ve muhabbetle selâmlarken, duyduğum 
şif abahş tesir büyük oldu. Bütün arkadaşlarıma 
ve mensubiyetiyle müftehir olduğumuz milleti
mize ebedi huzur ve saadet temennilerimi arz 
ederim. T. B. M. M. Reisi 

Refik Koraltan 
(Alkışlar) 

2. — İstanbul Mebusu Numan Menemeneioğ-
lu'nun vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/176) 

REÎS — Tezkereyi okutuyorum, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
İstanbul Mebusu Numan Menemeneioğlu'-

nun kalb ve deveran zafiyetinden 15 . II . 1958 
tarihinde Atatürk OBulvarı No. 265 deM evinde 
vefat ettiği, Dahiliye Vekâletinden alman 
24.111.1958 tarih ve 23302/64-3164 sayılı tezke
rede bildirilmiştir. 

Teessürle arz ederim. Başvekil 
Adnan Menderes 

REİS— Merhum arkadaşımızın ruhunu ta
ziz için Yüksek Heyetinizi üç dakikalık ihtiram 
sükûtuna davet ediyorum. 

(Üç dakikalık ihtiram va'kfesinde bulunul
du.) 

REÎS — Bir tezkere daha vardır, okutuyo
rum, efendim. 

3. — Sinob Mebusu Server Somuncuoğlu'nun 
teşriî masuniyetine ait dosyanın iadesine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/155) 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
10.11.1958 tarih ve 6/2-344 sayılı tezkereye 

ektir : 
Sigorta primi hordrolarını işçi Sigortaları 

Kurumuna vermemiş olmasından dolayı hakkın
da takibat yapıla'bilmesi için Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 17 nei maddesine tevfikan ibir ka
rar verilmek üzere yüksek makamlarına sunul-

'muş olan Sinô b Mebusu 'Server Somuncuoğlu'na 
ait evrakın iadesine dair Adliye Vekâletinden 
alınan 7.III.1958 tarih ve 8081 sayılı tezkere su
reti Ibağlı olarak takdim kılınmıştır. 

Bahsi geçen evrakın iadesine müsaadelerini 
saygılarımla arz ederim. Başvekil 

Adnan Menderes 

REİS — İade edilecektir, efendim. 

i. — Muhtelit Tahkikat Encümeni Riyaseti-
nin Özalp kazasında 32 vatandaşın bilâmuhake-' 
me öldürülmesi hâdisösi hakkındaki tahkikat 
için 1 Mart 1958 tarihinden itibaren iki ay da
ha mehil verilmesine dair tezkeresi (3/175) 

REİS — Muhtelit Encümen Riyasetinin tez
keresini, onu okutuyorum. 

Karar No. 17 28 . 111 . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Reisliğine 
Van vilâyetinin Özalp kazasından 32 vatan

daşın bilâmuhakeme öldürülmesi hâdisesinde 

1958 O : 1 
dahli olanların suç derecelerini tesbit etmek ve 
bu suçların mahiyetine göre zaman aşımı bulu
nup bulunmadığını anlamak hususunda yapıla-
gelmekte olan tahkikatın ikmali için Muhtelit 
Tahkikat Encümenimize 1 Aralık 1957 tarihin
den itibaren üç aylık bir mehil verilmiş idi. 

1 Mart 1958 tarihinde hitama eren bu müd
deti takiben Büyük Meclisin tatile de girmiş ol
ması dolayısiylc Tâli Encümenin ikmal eylemiş 
bulunduğu tahkikatının Muhtelit Encümence 
de gerekli tetkikten geçirilerek karara raptı 
ve Yüksek Meclis Umumi Heyetine arzı için ye
niden iki aylık bir mehlin istenilmesi Muhtelit 
tahkikat Encümenince kararlaştırılmış bulunul
maktadır. 

Keyfiyetin Büyük Meclise arzı ile 1 Mart 
e1958 tarihinden muteber olmak üzere iki ay
lık mehlin karara bağlanmasını yüksek saygı
larımla arz eylerim. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muh
telit Tahkikat Encümeni Reisi 

Aydın Mebusu 
Cevat Ülkü 

REİS — Tezkere hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. 1 Mart 1958 tarihinden itibaren iki 
ay daha mehil verilmesini, tazammun eden bu 
tezkereyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — zinkara Mebusu Mustafa YeşiVin, 1956-
1957 yillcmnda Ankara vilâyet bütçesinden han
gi kaza ve nahiye belediyelerine ne miktar yar
dım yapıldığına dair sualine Dahiliye Vekili 
Namık Gedik'in şifahi cevabı (6/55) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim"? 
(Burada sesleri) Dahiliye Vekili, burada. Suali 
okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Dahiliye Vekili 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 

delaletlerini arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Ankara Milletvekili 
Mustafa Yeşil 

195b' - 1957 yıllarında vilâyet bütçesinden 
Ankara kaza ve nahiye belediyelerine ayrılan 
yardımdan, harıgî kaza ve nahiyelere verildiği, 
verilmiyen kaza ve nahiyeler var mıdır? Yar
dım miktarları ne kadardır? 

REÎS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Muhterem arkadaşlar, Ankara Mebusu 
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Sayın Mustafa Yeşil'in 1956 - 1957 yıllarında 
Ankara vilâyet bütçesinden hangi kaza ve na
hiye belediyelerine ne miktar yardım yapıldı
ğı hakkındaki şifahi sualine cevabımı arz ediyo
rum. 

1. 1956 ve 1957 yıllarında hangi belediye
lere ne miktar yardım yapıldığını ilişik listeden 
okuyorum : 

1956 yılında 1957 yılında 
yapı l an'ya rdım yapılan yardım 

Belediyenin adı Lira Lira 

Ankara 
Ayaş 
Bâlâ 
Beypazarı 
Çubuk 
Çamlıdere 
Haymana 
Kalecik 
Keskin 
Kızılcahamam 
Kırıkkale 
Şerefli Koçhisar 
Nallıhan 
Polatlı 
Güdül 
Hasanoğlan 
Elmadağ 
Sincan 
Karaşar 
Delice 
Yahşıhan 
Panh 
Sarıyahşi 
Sulakyurt 
Karakeçili 
Kaman 
Ömerhacılı 

17 000 
10 000 
10 000 

10.000 
10 000 

10 000 
10 000 

5 000 
4 000 

5 000 
2 500 
2 500 

10 000 
4 000 

10 000 
10 000 
10 000 

12 500 
10 000 

10 000 
10 000 
10 000 

2 500 
2 500 

2 500 
2 500 
2 500 
2 500 
6 500 
2 500 

2 500 
10 000 

2 500 

2. Bu yardımlar, 
Yeni bir tesise başlamış belediyelerin bu te

sisi başarabilmeleri ve yeniden kurulan beledi
yelerin de kalkınma imkânlarını takviye etmek 
maksadiyle ve bu işlerin ehemmiyet dereceleri
ne göre tanzim edilmiş bir sıra dâhilinde vilâyet 
daimî encümeni kararı ile yapılmakta olup 
bu tahsisler sırasında tabiatiyle belediyelerin 
talepleri ve vilâyet bütçesinin imkânları da göz 
önünde tutulmaktadır. 

1958 O : 1 
REİS — Mustafa Yeşil. 
MUSTAFA YEŞİL (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Dahiliye Vekili Demokrat Par
tinin kazandığı kaza ve nahiye belediyelerine ya
pılan yardımı aynen huzrunuzda okudular. Ha
kikaten birçok belediyelere yardımlar yapılmış
tır. Bu listeyi ben de açıklıyacağım : 

1956 senesinde 1957 senesinde 

Balâya 
Beypazarı 
Çubuk 
Kaman 
Keskin 

Lira 

17 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 

Beypazarı 
Nallıhan 
Kalecik 
Kırıkkale 
Keskin 

Lira 

10 000 
10 000 
12 500 
10 000 
10 000 

(Soldan, bunları dinledik, sesleri) Müsaade bu
yurun. Bu yardımlar Vekil Beyin okudukları 
gibi böylece devam edip gidiyor. Fakat bir de 
Demokrat Partinin değil müstakil olarak bele
diye seçimini kazanan belediyelerin listesini 
okuyayım : 

1956 da Çamlıdere'ye (0), 1957 de yine (0), 
1956 da Kızılcahamam'a (0), 1957 de yine (0), 
1956 da Ayaş'a (0), 1957 de yine (0), 
1956 da Polatlı'ya (0), 1957 de yine (0), 
1956 da Haymana'ya (0), 1957 de yine (0), 
1956 da Elmadağ'a (0), 1957 de yine (0). 

Muhterem arkadaşlar, diğer komşu kaza ve 
belediyelere yapılan yardımdan şikâyetçi deği
lim. Bilâkis memnuniyetle karşılıyorum. Fakat 
yukarda saydığım şu altı belediye resmî olarak 
müracaat ettikleri halde tek bir kuruş yardım 
alamamışlardır. Muhterem Dahiliye Vekilinden 
bu haksız taksimin bertaraf edilmesini rica ede
ceğim. 

Bu altı belediyenin vilâyetten yardım gör
memesinin sebebi bir parti meselesi midir, yok
sa bir hata mı? Sayın Vekil bunu tasrih eder
lerse kendilerine müteşekkir olurum. 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Efendim, arkadaşını Ankara kazaların
dan veya nahiyelerinden birisinin eski belediye 
reisidir. (Soldan, «Çamlıdere Belediye Reisi» 
sesleri) Kendileri gayet iyi bilirler ki, beledi
yelere yapılacak olan yardımlarla Dahiliye Ve
kâletinin hiçbir suretle münasebeti yoktur ve 

105 
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binaenaleyh, aslında böyle bir sözlü soruya mu-
hatabolmamamız icabeder. Fakat, malûmat em
rettikleri için arz ettim. Kaldı ki, bendeki liste 
kendilerinde de mevcuttur. 

Bir noktaya işaret edeyim; şu belediye Halk 
Partili, bu belediye Demokrat Partili falan, bun
lar ayrı bir mevzudur. Belediyelere yapılan tah
sisler vilâyet encümenlerinin takdirine göre, 
takdir esası üzerinden yapılır ve yardım husu
sunda kanuni bir mecburiyet yoktur. Binaena
leyh, Dahiliye Vekili olarak bu yardımlar husu
sunda belediye encümenlerine ve meclislerine 
her hangi bir tavsiyede dahi bulunmamıza im
kân yoktur. Biz bir kanun merciiyiz ve tatbi
katımızı ona göre yaparız. (Soldan, alkışlar, 
bravo sesleri) 

REİS — Mustafa Yeşil. 
MUSTAFA YEŞİL (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar; ben Çamlıdere Belediye Reisi idim 
bundan evvel. Bu tahsisatı belediye adına kopar
mak için vilâyet makamına müteaddit defalar 
müracaat ettim. O zamanki vali Cemal Göktan 
idi, benim müracaatım üzerine böyle bir tahsi
sat olmadığını beyan etti. Ben ise böyle bir tah
sisat vardır, diğer belediyelere yardım yapıl
mıştır, bize de bu tahsisattan yardım yapılsın 
dedim. Nihayet «olur verelim» dedi. Sonra tek
rar gittiğimde «tahsisat kalmamıştır» dedi. Ve
kâletin emrine göre kazalara ve belediyelere 
encümenler tarafından tahsisat verilmiş, bize ise 
böyle bir yardım yapılmamıştır dedim. Böyle 
müstakil olarak seçilen belediyelere yardımda 
bulunmamakta ve tarafgirane hareket devam 
edildiği takdirde ve Demokrat Parti bunda ısrar 
ettiği müddetçe bir daha iktidara gelemez ve 
gelemiyecektir. Gayemiz bunu belirtmektir. (Sol
dan gülüşmeler, «o o o » sesleri. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

2. — Ankara Mebusu Osman AM§iroğlu'nun, 
Cumhuriyet Halk Partisi Beyoğlu İlce Başka
nının İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çağrıla
rak ifadesinin akndığmın doğru olup olmackğı-
na dair sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in, 
şifahi cevabı (6/57) 

REÎS — Osman Alişiroğlu burada mı? Bu 
rada. 

Sual takririni okuyoruz efendim. 

3.196^ 0 : 1 
29 . I . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
C. H. P. Beyoğlu ilce başkam avukat Reşit 

Ülker'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çağı
rıldığı ve seçim yolsuzlukları ile ilgili olarak 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine yaptığı ihbar
lardan dolayı siyasi polisçe ifadesinin alındığı 
ve tazyik edildiği doğru mudur? 

Doğru ise, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu 
celp ve siyasi polisçe ifade aldırma ve vatandaşı 
dâva tahrikinden dolayı tazyik altında bulun
durma salâhiyetini nereden almıştır? 

Keyfiyetin Dahiliye Vekili tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ve rica 
ederim. 

Ankara Mebusu 
Osman Alişiroğlu 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Muhterem arkadaşlar, Ankara Mebu
su saym Osman Alişiroğlu tarafından, 

1. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Bey
oğlu İlce Başkanı avukat Reşit Ülker'in İs
tanbul Emniyet Müdürlüğüne çağırıldığı ve 
seçim yolsuzlukları ile ilgili olarak İstanbul C. 
Müddeiumumiliğine yaptığı ihbarlardan dola
yı siyasi polisçe ifadesinin alındığının ve tazyik 
edildiğinin doğru olup olmadığı ve doğru ise 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bu celp ve 
siyâsi polisçe ifade aldırma ve vatandaşı dâva 
tahrikinden dolayı tazyik altında bulundurma 
salâhiyetini nereden almış olduğu sorulmaktadır. 

2. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Bey
oğlu İlce Başkanı avukat Reşit Ülker'in, seçim
ler hakkında İstanbul C. Müddeiumumiliğine 
verildiği dilekçeler üzerine bunların tahkiki 
zımmmda İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumi
liğinden Emniyet Müdürlüğü 1 ııci Şube Mü
dürlüğüne yazılan Müddeiumumilik Basın Bü
rosu 95/968 sayı ve 23 . I . 1958 tarihli emir
le, 

1. Seçimlerle alâkalı olarak Reşit Ülker'in 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine vermiş olduğu 
dilekçedeki hususların tahkiki ve tanzim edi
lecek fezlekeli evrakın Müddeiumumiliğe tev
di, 

2. Dilekçe Sahibi Reşit Ülker'in 22 . 1 . 1958 
tarihine kadar müracaat etmemesinin sebebinin 

I sorulması emrolunduğundan mumaileyh Istan-
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bul Emniyet Müdürlüğü birinci şubesine da
vet olunarak müddeiumumilik tezkeresinde 
mevzuubahsedilen husus hakkında kendisinden 
izahat alınmış ve her hangi bir tazyika ve fena 
muameleye tâbi tutulmuş değildir. Hâdise sa
dece adlî bir vazifenin ifasından başka bir ma
hiyet taşımamaktadır. 

REİS — Osman Alişiroğlu. 
OSMAN ALlŞÎROĞLU (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım; Sayın Dahiliye Vekili Halk 
Partisi'Beyoğlu ilce Başkanı Avukat Reşit Ül
ker'in Emniyet Birinci Şubesine çağırıldığını te-
yidettiler. Parti başkanımız, istanbul seçimlerin-
eke müşahede ettiği ve delillerini de tesbit ettiği 
vakıaları dilekçe ile Cumhuriyet Müddeiumumi
liğine ihbarda bulunmuştur. Bu ihbarların adedi 
altmışı mütecavizdir. Son 22.1.1958 gününde do
kuz tane yeniden ihbar dilekçi veriyor. Delilleri 
eklidir. 24.1.1958 gününde yazıhanesinde oturur
ken bir polis geliyor, diyor ki : «Birinci Şube
den sizi istiyorlar.» Arkadaşımız soruyor, eliniz
de yazılı bir emir var mı? Yok diyor. Ben git
mem diyor. Telefonla emniyetle konuşuyor; 'ko
miser muavini diyor ki : «Siz istida vermişsiniz. 
ifadenizi alacağız.» Reşit Ülker : «Evet, istida 
benimdir. Üzerinde imzam vardır, (beni müddei
umumilik adlî polise çağırır da istida ve iddiam 
hakkında ifademe müracaat ederse gelirim. Ama 
gönderdiğiniz polisin elinde hiçbir yazı yok; 
bu vaziyette nasıl gelebilirim?» diyor.. Ve işine 
gidiyor. Polis arkasını takibediyor. Onun üzeri
ne, bir hâdise olmasın diye, kendiliğinden gidi
yor. (Soldan, gürültüler) Müsaade buyurun. 
Bir 'komiser muavininin kendisine sorduğu şey
ler şunlardır : «Sen bu dilekçeleri niçin verdin? 
Hele a,ym 22 sinde verdiğin 9 dilekçeyi neden 
bugüne kadar geciktirdin? 'Seçim suçları üç ay
lık müruruzamana tâbidir. Müruruzamana uğra
maları için '5 ıgün vardır. Neden bekledin?» Par
ti başkanımız diyor ki : «Seçim Kanununun 165 
nci maddesinin bana verdiği salâhiyeti kulla
nıyorum. Bu 9 dâvanın delillerini yeni tesbit 
ettim. Onu >bir gün kala da verebilirim. Siz, dâ
vayı ikmal edersiniz, edemezseniz, o başka me
sele. Talep eîbette bu müddet içinde yapılacak
tır. Daha Ibeş ıgün müddet var. 

Muhterem arkadaşlar; adlî polis varken si
yasi bir partinin başkanını siyasi bir polis va-
sıtasiyle arattırıp... 
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OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Adam 

siyasi, parti siyasi, elbette polis de siyasi olur. 
OSMAN ALİŞİROĞLU (Devamla) — Vekil 

Bey buyurdular, dediler ki; adlî vakalar adlî 
polis tarafından takibedilir. 

REİS — Bir dakikanız var. 
OSMAN ALlŞÎROĞLU (Devamla) — Emni

yet Müdürlüğünde ayrı ayrı şubeler var. Daha 
önce Beyoğlu'nda eereyan eden bir hâdiseden 
dolayı, Birinci Şube hâdiseye el koymuş, ondan 
sonra yapılan şikâyet üzerine müddeiumumilik 
el koymuş, o şubeden bu meseleyi geri almıştır. 
Buna rağmen 'bu son dâvalar hakkında Birinci 
Şube bu arkadaşımızı tazyik ediyor ve diyor ki, 
«Sen bunu niçin Ibeklettin ve niçin açtın?» 

RElS — Vaktiniz tamamdır. 
OSMAN ALlŞÎROĞLU (Devamla) — Tak

dir edersiniz aziz arkadaşlar, bir polisin, bir ko
miserin dâva açmak istiyen 'bir vatandaşa bu 
şekilde muamele etmeye hakkı yoktur. 

RElS — Tamam vaktiniz Osman Bey, cüm
lenizi tamamlayın. -> 

OSMAN ALlŞÎROĞLU (Devamla) — Kula
ğımıza bir şey gelmiştir. İstanbul'da yeniden 
kurulan Demokrat Parti müteşebbis, il idare He
yeti, «Biz 27 Ekim seçimlerinde gafil avlandık, 
'bundan sonra muhalefetin faal elemanlarını ça-
hştırmıyacağız» demiştir. (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Vaktiniz tamamdır, rica ederim 
vaktinize riayet ediniz. 

OSMAN ALlŞÎROĞLU (Devamla) — Cüm
lemi tamamlıyayım. 

REÎS — Rica ederim efendim, esasen sualin 
dışına çıktınız, müsaade edemem. 

Dahiliye Vekili. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDlK (Ay

dın) — Efendim; Alişiroğlu arkadaşımın konuş
masından anlaşılıyor ki, zabıtta, biraz evvel arz 
etmiştim, müddeiumumilikten gelmiş olan bir 
tezkerenin icabını yerine getirmiştir. Sual tak
ririne şöyle bir göz atarsak vehleten mesul mev
kide olanları acaba böyle bir şey olmuş mudur, 
gibi tereddüde düşürüp üzecek mahiyette görü
lür. Çağırılmış gitmiş, sonra tazyik etmiş, serbest 
bırakmış, arkasından gitmiş ve bâzı sualler sor
muş, bunlar adlî polis mi imiş?... 

Arkadaşlarım bunu gayet iyi bilirler, bütçe 
müzakereleri vesilesiyle bâzı kıymetli hukukçu 
arkadaşlarımız bize adlî polis teşkilâtının kurul-
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ması lüzumuna işaret ederler, biz de polis teşki
lâtımızın bilhassa birinci şubesinin bu gibi vazi
feleri yaptığını ve icabında müddeiumumilerinin 
emrinde olduklarını ifade ederiz. 

Şimdi, müddeiumumilikten gelmiş olan bir 
tezkereyi aynen okuyorum : Komiser, bu birinci 
şubedeki vazifeliler, müddeiumumilikten gönde
rilmiş olan tezkereyi kelimesi kelimesine iyice 
okumuş ve tatbikatı da ona göre yapmışlardır. 

Demin tarih ve numarasını okuduğum İstan
bul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin tezkeresini 
okuyorum : 

(istanbul Emniyet 1 nci Şube Müdürlüğüne) 
diye yazılıyor. Yani tahsisan Birinci Şube Mü
dürünü vazifelendiriyor. 

(C. H. P. Beyoğlu ilce idare Kurulu Baş
kanı Reşit Ülker imzalı dilekçenin bir sureti ili
şiktir. 

1. Mesele mahiyetinin tahkikiyle tanzim edi
lecek fezlekeli evrakın müddeiumumiliğimize tev
dii,) 

Yani meselenin mahiyetini kendisinden çağı
rıyor, soruyor. 

Şimdi tazyik telâkki ettikleri ikinci maddeye 
bakınız; müddeiumumilik nasıl emir veriyor : 

(2. Dilekçe sahibi Reşit Ülker'den 2 2 . 1 . 
1958 tarihine kadar müracaat etmemesi sebebi
nin de sorulması.) 

Bu sebebi de soruyor. Niçin şimdiye kadar 
müracaat etmediniz, diye sorulması hakkında 
müddeiumumilikten gelen tezkerede emir var. 

Mâruzâtım bu kadardır. Kürsüden inerken 
söylediği ve yarım kalan hususu cevaplandırma
ya lüzum görmüyorum. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Osman Alişiroğlu. 
OSMAN ALlŞlROĞLU (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar... 
SELÂMI DÎNÇER (Sakarya) — Teşekkür 

et de in aşağı. 
OSMAN ALlŞlROĞLU (Devamla) — Zatı-

âlinizin emirleriyle hareket edecek değilim. 
RElS — Osman Bey, sadet dâhilinde konuş

manızı rica edeceğim. 
OSMAN ALlŞlROĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, tazyik denince mutlaka mad
di mânada bir tazyik anlaşılmaz. Komiser mu
avini arkadaşımızı karşısına alıyor, hiddetle 
«Neden bu dâvaları geciktirdin?» diyor. (Sol
dan, «Ooo» sesleri) ( «Sen orada mı idin» ses-
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leri) Niçin müdahale ediyorsunuz arkadaşlar?.. 
Siz orada mı idiniz? Ben arkadaşı çağırdım ve 
beraberce konuşfuk, bana aynen ifade etti. «Ni
çin diyor, bugüne kadar bu dâvaları ağmadın?.» 
Ne hakkı vardı bir komiser muavininin böyle 
konuşmaya? Bunu Sayın Vekile sormak isterim. 
Hakkı yok. Daha önce de seçimlerde Cumhuri
yet Halk Partisi lehine çalışan iki teknik üni
versite son sınıf talebesi yine birinci şube me* 
murları tarafından bir şahitlikten dolayı takib-
edilmiş ve mektep idaresine kadar gidilmiştir. 
(Soldan, «Sadede gel» sesleri, gürültüler) 

RElS — Sadede davet ediyorum Alişiroğlu.. 
Sadet dâhilinde konuşun. 

OSMAN ALlŞlROĞLU (Devamla) — Sadet 
dâhilinde konuşuyorum. 

Arkadaşlar, birinci şubenin hattı hareketiyle 
irtibatı vardır, onun için arz ediyorum. (Soldan, 
gürültüler) Talebe arasında yayılıyor; falan fa
lan talebeleri siyasi polis takibediyor diye.. Mak
sat bir siyasi terör havası estirmek ise bu esef 
edilecek bir şeydir. Demin arz ettim; daha önce 
de Beyoğlu ilçesinde vukubulan bir hâdiseden 
dolayı birinci şube tahkikatı ele almış, yapılan 
itiraz üzerine savcılık tahkikatı birinci şubeden 
alarak bizzat kendisi ifa etmiştir. Bu işte niçin 
çağırmıyor? Çağırmıyor, çünkü şayi olacaktır 
«Cumhuriyet Halk Partisinin faal elemanları si
yasi polis tarafından takibediliyor». denilerek 
bir terör havası estirilecek.* Bu, Demokrat Parti 
i l idare Heyetinin aldığı bir kararın tatbikin
den ibarettir. 

RElS — Sual cevaplandırılmıştır. 

3. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, memleke
timizin kurak bölgelerinin zirai sulama işleri 
için tatbik edilen Devlet sulama programının 
neticelerine dair Ziraat Vekilinden şifahi suali 
(6/58) 

RE IS — Ziraat Vekili, Vekâletiyle ilgili tet
kiklerde bulunmak üzere vilâyetlerde olduğu için, 
bu suali geçiyorum, efendim. 

4. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Kore Si
lâhlı Birliklerimizin harb tarihinin ne zaman ya
yınlanabileceğine dair sualine Millî Müdafaa Ve
kili Etem Menderes'in, şifahi cevabı (6/59) 

REİS — Sual sahibi ve Millî Müdafaa Vekili 
buradadırlar. Soruyu okuyoruz, efendim. 
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'30 . I . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Riyasetine 
Sözlü soru takriri 

özeti: Kore Silâhlı Bir
liklerimizin mufassal ve 
muhtasar harb tarihleri
nin ne zaman yayınlana
cakları hakkında Sayın 
Millî Savunma Vekilin
den sözlü soru. 

Aşağıdaki sözlü sorunun Sayın Millî Savun
ma Vekili tarafından Umumi Heyette şifahi ce
vaplandırılmasına delâlet Duyurulmasını saygı 
ile arz ve rica ederim. 

Niğde Mebusu 
Asım Eren 

Soru : Kore Silâhlı Birliklerimizin Kore'ye 
ilk iltihaklarından Kore mütarekesine kadar bil
cümle harekât ve durumlarını gösteren ve ora
daki müttefik yabancı birliklerinin vesaik ve 
harb ceridelerinden de faydalanmak suretiyle ha
zırlanacak olan Kore harb tarihimizin ve bir de 
bunun daha evvel Türk Milletine sunulmak üzere 
bir hulâsasının ne zaman yayınlanabilecekleri
nin ve Türkiye Harb Tarihi Dairesinin Kore'deki 
müttefik yabancı dillerini bilir mütehassıslarla 
bu maksatla takviyesinin ne zaman mümkün ola
cağının lütfen izah buyurulması. 

REİS — Millî Müdafaa Vekili. 
MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ ETEM MEN

DERES (Aydın) — Muhterem arkadaşlar, bu 
mevzu Vekâletimizin Harb Tarihi Dairesine ta
alluk eden bir vazifedir. Bu dairece Kore harbi
ne ait gerek hulâsa, gerek mufassal tarihin ya
zılmasında kendi vesikalarımızdan ve harb ceri
delerimizden ve lüzum görülen ecnebi vçesikalar 
ve eserler de okunmak suretiyle istifade edilmek
tedir. Birinci Tugayımızın muharebelerine ait 
bir hulâsa hazırlanmıştır. Haritası da basılmak
tadır. Bir revizyondan geçirilerek 1958 sonuna 
doğru neşredilecektir. Normal harb tarihi olarak 
1, 2 ve üçüncü tugaylarımızın bütün harekâtı 
da tafsilen yazılmıştır. Bu da yeni bir tetkikten 
geçirilerek 1959 yılında neşredilecektir. 

Harb Tarihi Dairesinin, Kore'deki müttefik 
yabancı dillerini bilir elemanlara şimdilik ihti
yaç yoktur. (Bu mevzuda intişar eden kitaplar 
ve vesikalar daima tedarik edilerek ve gereken-
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ler Türkçeye çevrilmektedir.) Tarihin yazılma
sında 6 Fransızca, 2 Almanca, ve 15 ingilizce ki 
ceman 23 eserden istifada edilmiştir. Listesini 
soru sahibine takdim etmek üzere, arzu ederlerse 
getirmiş bulunmaktayım. 

REÎS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, Sayın Millî Müdafaa Vekilinin ver
dikleri kıymetli cevaplara teşekkür ederim. 
Ancak bu cevaplarda evvel emirde bâzı nokta
ları karşılamak istiyorum. 

Birinci Tugay'm esasen daha buraya dönme
den kendi kendine hazırladığı bir hulâsayı vak
tiyle ben elde etmiştim. Hattâ birçok arkadaş
lara ve bu arada îstanbul Mebusu Sayın Ataç a 
bunun bir suretini vermiştim. Malûmuâliniz 
harb vesikaları muharebe meydanında tutulur 
sa kıymetli olur. Bunlar eğer harb meydanın
da tutulmamış veya tutulmuş da zayi edilmiş 
olursa, sonradan yazılan harb tarihi enfüsi mü
lâhazaların tesiri altında kalabileceği için ta
rihî kıymetini kaybeder. Birinci Tugayın harb 
tarihinin ancak 1958 sonlarında neşredileceği
ni vait buyurdular. Teşekkür ederim. Yalnız 
Kore müttefiklerimizin harb vesikalarının bu 
maksatla tesbitine lüzum olmadığı yolundaki" 
beyanlarına hayret etmemek mümkün değildir. 
Çünkü; orada, Kunuri'de başlıyan hakiki savaş 
hayatımız, sağımızda Güney - Kore I nci kolor
dusu ile, önümüzde ve solumuzda Amerikan ve 
gerimizde îngiliz birlikleriyle ondan sonra di
ğer devletlerin küçük birlikleriyle daima hali 
temasta olarak cereyan etmiştir. Binaenaleyh 
onların vesikalarından istifade edilmedikçe bi
zim, mahallinde tutulmamış veya tutulup da za
yi edilmiş bulunan en mühim muharebe vesi
kalarımızın mevcudolmayışı halinde bu harbin 
doğru çizgilerini harb tarihimize olduğu gibi 
nakletmeye imkân yoktuı*. 

Şunu arz etmek isterim ki; muhterem Ko
re şehitlerimizin hâtıraları ancak bu harb ta
rihi doğru olarak tesbit edilirse taziz edilmiş 

. olur. Çünkü; harb tarihleri millî mefahirimizin 
hazinesidir. Sadece Kore değil, son yakın harb-
lerimizin bile resmen neşredilmiş harb tarihle
rine maalesef malik değiliz. Bunun için bir as
ker olarak cidden üzülmekteyim. 

Harb tarihi bir memleketin harb sevkü ida 
resi sanatını ve hatalarını gösterir. Kumandan
lar onunla yetişir. Milletin çocukları mefahiri 
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milliyeyi orada okuı ve ona göre yetişir. Harb ı 
tarihi hissi millîyi galeyana getiren ve çocuk
larımızı gelecek zamanın kıymetli varlıkları 
haline getiren bir değerdir. 

Kıymetli kardeşlerim, Kore Harbine iştirak 
edişimiz mert bir millet olduğumuzu ve mefa
hiri milliyemizi ecdadımızda olduğu gibi ayniy
le muhafaza ettiğimizi Birleşmiş Milletlere ve 
bütün dünyaya karşı bir kere daha isbat etti. 
(Soldan; bravo, sesleri) 

Kunuri'den başlıyarak üçüncü birliğin sonu
na kadar hakiki mânasiyle savaş hayatı cereyan 
eden Kore cephesinde birliklerimizin hal ve ha
rekâtının bu bakımdan olduğu gibi ve bir an ev
vel tesbitini istemek, elbette her Türk vatandaşı 
gibi bendenizin de sarih hakkımdır. Orada kah
ramanlıklarımız var; orada bir yüzbaşının, bir 
albayın, bir generalin, bir erin büyük kahra
manlıkları safha safha parlamıştır. Bunları taf
sile zaman müsait değildir, kendilerini huzuru
nuzda hürmetle anarım. 

Ancak tabiye ve sevkü idare hatalarımız da 
vardır; fakat yalnız bizim değil bizimle bera
ber olanların da hataları vardır. Meselâ Kunuri 
muharebesinde 29 Kasım günü Kunuri'nin do
ğusunda 38 nci Amerikan Alayına Türk Tuga
yı Kumandanı, bize komünislerce akşam baskm-
lariyle Koeshon'dan geriye çekilmeye mecbur 
edecek hareketler yapılırken Tugayımız cephe
sine yardıma çağırdığı halde,, bir Amerikan 38 
A. K. evvelâ yardımımıza gelmemiştir. Sonora-
dan bir tabur ve bir tank bölüğünü yardıma ver
miş ise de bir Amerikan Tb. K. da kendi bildi
ği gibi haraketle uygunsuz bir cephe tutup ge
ce baskınında tıpkı Birinci Dünya Harbindeki . 
Birinci Marn Harbinde İngiliz Ordusu Kuman
danının Fransızlara haber vermeden cepheden 
geri çekilmesinde olduğu gibi yine kendiliğin
den habersiz, izinsiz cepheyi bırakarak geriye 
çekmiştir. Bunlar Amerikan ordusunu tehzil et
mek için söylenmiş sözler değildir. Kore'de he
pimizin sevkü idaresinde birçok hataları var
dır. Hepeimizin yaptığı bu kıymetli hataları tes-
bit edersek yarının kumandanlarını daha iyi ye
tiştirmiş oluruz, zannediyorum. Kore harb tari
hi arz ettiğim gibi henüz yazılmamıştır, müsaa
de buyururlarsa sözlerimin haricinde olarak 
Sayın Millî Müdafaa Vekilinden bir istirhamda 
bulunacağım. Çanakkale şehametleriyle birlik
te Birinci Dünya Harbinin ve sonra İstiklâl Har- j 
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binin bütün resmî vesikaları ile birlikte harb ta
rihleri henüz resmen neşredilmemiştir. Bunlar 
ne zaman elimize geçecek? O zamanı yaşıyan 
kahraman nesilden hayatta bulunanlar yavaş 
yavaş elden gitmekte ve vesikaları da bulunma
dıkça harb tarihi neye dayanacaktu1, anlıyama-
maktayım. 

Muhterem arkadaşlar, Harb Tarihi Daire
mizde Güney - Kore dilini bilen var mıdır? Kim
se yoktur. Üç yabancı dilden bahsettiler. 

Sayın Millî Savunma Bakanına hatırlatmak 
isterim. İngilizce ve Fransızca, Güney - Kore 
harb vesikalarından da istifade etmek zaruretin-
deyiz. Nihayet biz dostlarımızla birlikte savaşa 
girdik. Bizim 1 nci Kore Tugayımız Kunuri'de 
evvelâ Tokşunda koministlerce kuşatılan ve ya
rılan Güney Kore 1 nci Kolordusunu kurtar
mak için Kunuri'den Tokşan'a sürüldü. Güney 
komünistlerden Kore'yi kurtarmak için daha 
biz Kore'ye varmadan bir Güney - Kore'li ko
lordu meydana gelmişti. Bu ordunun elbette 
mevcudolan harb vesikalarının celbedilmesi lâ
zımdır. 

Hulâsa, bütün Kore'deki yabancı dillerin ter
cümanlarını bulmak icabettiği kanaatimi arz et
mek isterim. 

Netice olarak mâruzâtımı bitirmek istiyo
rum. : 

Türk milleti kanını dünya sulhu için seve se
ve vermiştir ve her zaman vermiye hazırdır. 
Türk milleti ahitlerine çok sadık bir millettir. 
Bunu bütün dostlarımız bilmelidir. Dostlarımı
zın askerî sevkü idaresi kadar bizim de derin 
bir tarihten kök alan bir sevkü idaremiz oldu
ğu da bilinmelidir. (Soldan ve sağdan, alkışlar) 

REİS — Millî Müdafaa Vekili, buyurun. 
MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ETEM MEN

DERES (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, ih
tiyacımız yoktur, demedim. Bakınız yazılı oldu
ğu için aynen okuyayım: 

«Harb Tarihi Dairesinin Kore'deki müttefik 
yabancı dillerini bilir elemanlara şimdilik ihti
yacı yoktur.» 

İngilizce ve Fransızca kitaplardan bahsettim. 
Aynı zamanda her türlü vesikalardan istifade 
edilmekte olduğunu da ayrıca arz ettim. Kore 
dilinden olanlar zaten İngilizceye tercüme edil
diğinden, bu dile aşina elemanlara Harb Tarihi 
Dairemiz maliktir. Bundan sonra bunlardan isti-
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5. —Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, Min

neapolis Moline Türk Traktör Fabrikasının faa
liyet durumuna dair Sanayi Vekilinden olan 
sualine Ticaret Vekili ve Sanayi Vekâleti Veküi 
Abdullah Aker'in şifahi cevabı (6/60) 
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iade edilecektir. Ayrıca Birinci Dünya Harbi 
ve istiklâl Harbi tarihlerinde yıllardan beri 
Harb Tarihi Dairesi hazırlamakta, yazmaktadır 
ve bu işlerle meşgul olmaya devam edecektir. Ya
kın zamanlarda bu dairece birtakım eserler neşre
dilecektir. (Alkışlar) 

REİS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

larım, tekrar huzurunuzu işgal ettiğim için özür 
dilerim. 

Efendim, İkinci Dünya Harbinde bir vazife 
ile Almanya'ya orduca gönderilmiştim. Orada 
Potstamda Harb Tarihi Dairesine günügününe 
vesikalar gönderilmekte ve bu arşive dayanılarak 
2. Dünya Harbi, Harb Tarihi tasarısının da gü
nügününe yazılmakta olduğunu görmüştüm. 

Amerika Birleşik Devletleri Silâhlı Kuvvet
leri de Kore'de aynı şekilde vesaikr harbiyesini 
bütün tafsilâtiyle günügününe tutmuş ve kolek
siyon halinde lâzımgelen makamlara ve bize gön
dermişlerdir. Binaenaleyh bu vesikaları ve Güney 
Kore ordusunun komşu birliklerine ak vesikaları 
1958 de ve 1959 da neşredecekleri eserleri, Güney 
Kore dilinde tercüman da olmadan neşrederlerse 
bunun kıymeti harbiyesi tam olur mu? Olmaz. 
Benim istirhamım; bu dillerdeki tercümanların 
nereden olursa olsun tedarik edilmesidir. 

Bir de üzerinde durduğum diğer bir noktayı 
arz edeyim; millete hamaseti milliyeyi aksettiren 
ufak eserleri vermek mecburiyetindeyiz. Bende
niz Almanya'da tahsilde bulunurken Çin - Ja
pon Harbinin ve İspanya Dahilî harbinin harb 
tarihi bir Alman mütahassısı (E. Alb. Von xilan-
der) tarafından her hafta kroki ve tafsilâtiyle 
neşredilmekteydi. Biz günügününden vazgeçtik; 
hiç olmazsa artık şu bir iki yıl içinde olsun hem 
Kore Harbine ait tarihimizi, hem de yakın tari
himizin (1 nci Dünya Harbinin ve Çanakkale 
şehametimizin ve İstiklâl Harbimizin) de Resmî 
Harb Tarihi ciltlerinin artık neşredilmesi gayre
tini Sayın Millî Savunma Vekilinden istemekte, 
her vatandaş gibi haklı olduğuma kaaniiın. 

Çocuklarımıza verilecek resimli kahramanlık 
menkıbeleri broşür ve kitaplarını da daha evvel 
neşretmemiz lüzumludur. 

Hulâsa, bu işin büyük millî önemini böylece 
belirtebildimse bendenize kâfidir. Hürmetlerimle. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

REİS — Suali okutuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Sayın Sanayi Vekili tara-
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delalet
lerini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Ahmet Üstün 

Minneapolis Moline Türk Traktör Fabrika
sının faaliyet durumunun lütfen izah Duyurul
ması. 

RElS — Buyurun Sanayi Vekili. 
TİCARET VEKİLİ VE SANAYİ VEKÂ

LETİ VEKİLİ ABDULLAH AKER (izmir) 
— Sayın arkadaşlar; Ankara Mebusu Sayın 
Ahmet Üstün tarafından Minneapolis Moline 
Türk Traktör Fabrikasının faaliyet durumu 
sorulmaktadır. 

Cevaplarımı arz ediyorum : 
Minneapolis Moline Türk Traktör ve Zira

at Makinaları Anonim Şirketi bilindiği gibi 
29 . VII . 1954 tarihinde yabancı sermayenin de 
iştiraki ile; 

Ziraat Bankası, 
Makina - Kimya Endüstrisi, 
Minneapolis Moline, 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu, 
Çukobirlik, 
İzmir Üzüm Tarım Satış Kooperatifi, 
izmir incir » •» » 
izmir Pamuk » » » 
izmir Zeytinyağı» » » 

tarafından 20 milyon lira sermaye ile kurulmuş
tur. 

Bu anonim ortaklık ilk çalışma yılını ve tec
rübe devresini mütaakıp üç yıl içerisinde yani 
1955 yılı başından 1957 yılı sonuna kadar 
(1 208) aded traktör imal etmiştir. Memleke
tin traktöre bulunan ihtiyacı dikkate alınarak 
zaman zaman bu müesseseye dışardan ithal 
edeceği parçalar için döviz tahsisleri yapılmıştır. 
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Parçaların yüzde 30 nispetindeki miktarı da 

memleket dâhilinde imal edilmektedir, önü
müzdeki yılda (12) ton kapasiteli bir döküm te
sisi ile yüzde 30 nispetindeki parça imali, yüzde 
40 nispetine çıkarılmış bulunacaktır. Ve fabri
kanın iki posta çalışma halinde yıllık kapasitesi 
2 500 traktöre yükseltilecektir. 

Ayrıca 200 aded otomatik müteharrik biçer -
döğer ile kaymak kırma makinası, kültivatör -
diskaro pulluk ve saire gibi traktöre müteferri 
ekipmanların imali de mümkün olacaktır. 

Fabrikanın kuruluşundan bu yana ayrıca 
kalifiye işçi yetiştirilmesi de derpiş olunmuş ve 
bidayette bu miktar sıfır iken bugün 70 e yük
selmiştir. Bu işçi adedinin 1/3 ne tekabül eder. 
önümüzdeki yıllarda bu miktarın artırılmasına 
ve bu ihtisas şubesinde kalifiye işçi adedinin 
artırılmasına gayret olunacaktır. 

Bu fabrika ayrıca döküm işleri için Ankara 
Erkek Teknik öğretmen Okulu atelyelerinden 
istifade etmekte bulunduğu gibi talebeler de bu 
mesainin yapılması sırasında amelî tecrübe elde 
etmektedirler. Dövme ve bâzı dişliler için M. K. 
Kırıkkale fabrikalariyle, sac ve çelik parçalar 
için Artemel, akü ihtiyacı için Madas, hırda
vat ve eivata için küçük sanat erbabiyle ve 
ekipmanlar için Zirai Donatım Kurumu ile iş 
birliği yapmaktadır. 

REİS — Ahmet Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara.) — Muhterem 

arkadaşlarım; hükümet, memleketimizde bir trak
tör fabrikası kurmaya karar veriyor. Çok isa
betli bir karardır. Bu traktör fabrikasının ku
rulması için yabancı sermaye ve yabancı per
sonelden istifade edilmesi de düşünülüyor. Bu 
da çok yerinde bir hareket. Bunun için ecnebi 
şirketlerle temasa geçiliyor, müzakerelere de
vam ediliyor. Deuz ve Masaharis şirketle
riyle müzakerelere devam edilirken Minneapo-
lis Moline Şirketiyle anlaşmanın yapıldığı 
görülüyor. Bu anlaşmaya göre 25 sene müddet
le ve 20 milyon lira sermayeli bir anonim şirket 
kuruluyor. Bu anonim şirketin gayesi, sayın 
Bakanın ifade ettikleri gibi, memleketimizde 
traktör, biçer - döver ve diğer motorlu ziraat 
makinaları ve yedek parçalarını imal etmektir. 
Bu maksadın biran evvel tahakkuk etmesi için 
de Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun 
elindeki Tayyare Motor Fabrikası cüzi bir fi-
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yatla bu şirkete devrediliyor. Hükümet erkânı 
ile Devlet Radyosu tarafından ve bâzı gazete
lerle 1955 senesi sonunda kendi Traktör Fabri
kamızda 1 000 aded Türk traktörü imal edile
rek, köylüye tevzi edileceği ilân ediliyor. 

Mühim olan taraf şurasıdır ki, kendisi bu 
işe seçilen Minneapolis Moline Şirketi acaba 
menfaatimize ne gibi hükümler -kabul etti ve 
diğer tekliflerden üstün ne gibi bir teklifte 
bulundu ki, diğer şirketlerle müzakereler kesi
lerek Minneapolis Moline Şirketi seçildi. 

Bu şirketin 6 milyon liralık hissesi de pa
tent karşılığıdır. Bu yabancı şirket, ne hisse 
olarak tek kuruş ortaya koymuş ve ne de lü
zumlu tesisler için tek dolar yabancı sermaye 
harcamıştır. Traktör Fabrikası olarak tadil edi
len eski Tayyare Motor Fafri kasma traktör 
imali için lüzumlu tesis ve makin alarm ithali 
için Kromik" Limitet Şirketine üç milyon lira 
peşinen veriliyor. Bu şirket düşük tenörlü 
krom ihracedecek, karşı] ığmdaki dolarları 
traktör fabrikasına tahsis edecek ve fabrika da 
bu suretle lüzumlu aletleri dışardan ithal ede
cekti. 

Malûmatıma göre, bugüne kadar fabrikaya 
bu şirket tek dolar dahi tahsis etmiyor ve üç 
milyon lira halen bu şirketten geri alınmadığı 
gibi fabrika bu üç milyon lira için her sene 250 
bin lira faiz ödemektedir. Fabrika, kuruluş 
gayesinden tamamen uzak, sermayesini harca
mış vaziyette ve zirai motorlu vasıtalar imali 
yerine elindeki memurunun, işçisinin, sanatkâ-

v r ınm aylık ücretini karşı]lyabilmek için, şu ve 
bu şirketin siparişlerini yapmaktadır. Fabrika 
küçük atelyelerde yapılabilen torna işlerini, 
döküm işlerini yapmaktan ileri gidemiyor. 
Memleketimizin hakikaten büyük bir ihtiyacı
na cevap verecek olan traktör; fabrikası 
güzel bir buluşun, güzel bir arzunun mah
sulü olarak iyi bir gaye neticesi ortaya 
çıktı. Fakat bugünkü durumu karşısında esef 
etmemek ve üzüntü duymamak imkânsız. 

REÎS — Ahmet Bey, bir dakikanız kaldı. 
AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Alâkalı ba

kandan istirhamım şu : Ana sözleşmenin 67 ve» 
ya 68 nci maddesine göre bu mukavele feshedi
lerek yeni bir ecnebi şirketle temasa geçip bu 
traktör fabrikasını gayesine uygun şekilde iş-
her halde getirilmesini canü gönülden temenni 
ederim, 
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REİS — Sanayi Vekili/- | 
TİCARET VEKİLİ VE SANAYİ VEKÂ

LETİ VEKİLİ ABDULLAH AKER (İzmir) 
— • Arkadaşımın ifade ettiği şekilde bu trak
tör fabrikası muattal vaziyette değildir, çalış
maktadır, bir... 

Mevcut bir şirketi feshedip yeniden bir 
şirket kurmanın veya kendilerinin tasavvur 
ettiği şirketi faaliyete geçirmenin mânasını 
anlıyamadım. Bu şirketin nesini beyenmiyor-
lar ki, yeniden kendi arzu ettikleri şekilde 
bir şirket tavsiye ediyorlar, şirketin durumu 
meydandadır. Bu şirketin bünyesine İktisadi 
Devlet Teşekkülleri, kooperatifler girmekte
dir. Sözleri sadece bunun üzerinde durulma
mış olmasından mı mümbahistir? Bunu öğren
mek isterdim. 

REİS — Ahmet Üstün buyurun. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Efendim, 

bendeniz, sualimle Minneapolis Moline Türk 
Traktör Fabrikasının halihazır durumu hak
kında malûmat rica etmekteyim. Bugünkü du
rumu arz ediyorum, ihtiyaca cevap vermedi
ğini söylüyorum. Eldeki sermayenin ne su
retle olursa olsun tüketildiğini, israf edildiği
ni ifade ediyorum. Ve diyorum ki, 3 milyon 
lira Kramik Limitet Şirketine bu fabrikanın 
lüzumlu makinelerini, tesislerini ithal için pe
şinen veriliyor. Şirket düşük denörlü krom ih-
racedecek, mukabilinde temin ettiği dolarları 
fabrikaya verecek, afbrika da lüzumlu maki-
naları getirip memleketin ihtiyacına cevap 
verecek şekilde traktör imaline tahsis edecek. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Hangi 
şirket? 

AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Bilirler 
onu efendim. Kromik Limitet Şirketi. 

Arkadaşlarım, bu fabrikanın halihazır ça
lışması traktör, biçer - döğer ve zirai motor
lu vastıa imalinden uzaktır. Kuruluş gayesi 
bu olduğu halde bunları temin edememiş, üze
rinden seneler geçtiği halde bir adım ileri
ye gidememiş, sadece binanın üzerindeki «tay
yare motor fabrikası» ismi silinerek yerine 
«Minneapolis Türk Traktör Fabrikası» ibaresi 
yazılmakla kalmıştır. En büyük değişiklikte ' 
budur. Fabrikanın idaresi yabancı personelin 
elindedir. Bu personele maaş olarak ayda iki 
bin den beş bin liraya kadar resmî kur üze- | 
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rinden para ödenmektedir. Fabrikanın elin
deki sermaye bu kadar geniş şekilde tevzi edi
lirse ne makina getirtebiliriz, ne de bugünkü ihti
yacımıza cevap verecek şekilde traktör çıkartabi
liriz. Bu, traktör fabrikası fabrika olmak hüviye
tini haiz değildir, bir monte fabrikası hüviyetini 
taşımaktadır. Benim vekilden istirhamım; bu 
traktör fabrikası işi ile meşgul olsunlar memle
kete traktör yapabilecek bir fabrika temin et
sinler Benim istirhamım şu memlekette el bir
liğiyle çalışalım, bir traktör fabrikası vücuda 
getirelim. 

REİS — Sanayi Vekili. 
TİCARET VEKİLİ VE SANAYİ VEKÂ

LETİ VEKİLİ ABDULLAH AKER (İzmir) — 
Arkadaşımız bu işi o kadar yanlış biliyorlar 
ki, bir adama hem kromu, hem de parayı ver
mezler... Krom ihraç edecek, buna mukabil bir 
şey ithâl edecektir. Al parayı, al kromu ih
raç et. Böyle ticaret olmaz, bunda hata var. 

Sonra arkadaşım «Fabrika hiçbir şey yap
mamıştır» diyor. Arkadaşım her halde dinle
mediler, cevabımda bu fabrikanın 1 200 trak
tör yaptığını ve yapmaya devam ettiğini arz 
ettim. Şirketin feshine ve yeniden tesisine ih
tiyaç yoktur. 

REİS — Ahmet Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar, politik yapmak maksadiyle sual 
sormadım ve politik olarak konuşmuyorum. 
Gayet samimiyetle ifade ediyorum: Çiftçiyim, 
bilirim. Sayın Bakanın bu fabrikanın 1 200 
traktör yaptığı hakkındaki sözlerini hayretle 
dinledim. Bu 1 200 traktör Minneapolis Moline 
Traktör Fabrikasının Amerika 'daki fabrikala
rında yapmış olarak diğer firmalar gibi mem
lekete paramız mukabilinde ithal ettiğimiz trak
törlerdir. Ve bizde bunların yalnız montajı ya
pılmıştır. Niçin (hakikatleri görmek, bilmek 
istemiyoruz? İstirhamım şudur: hakikatleri 
bilelim ve memleketin çok büyük ihtiyacına ce
vap verelim. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Sanayi Vekili. 
TİCARET VEKİLİ VE SANAYİ VEKÂ

LETİ VEKİLİ ABDULLAH AKER (izmir) — 
Arkadaşım, bir taraftan yanlış anlıyorsunuz, 
bir taraftan da yanlış konuşuyorsunuz. Mon
te fabrikasıdır diyorsunuz. Yanlıştır. Bu mon
taj fabrikasıdır. Parçaları Amei'ika'dan gelir 
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burada monte edilir. Tesis gayesi de budur. 
Bir taraftan montaj fabrikasıdır diyorsunuz bir 
taraftan da Amerika'dan ithal edilmiştir diyor
sunuz, Amerika'dan traktör ithal edilmemiştir. 
Elbetteki parçası oradan geliyor. Çok rica ede
rim polemik yapmıyorum, derken böylece po
lemiğe girmeyin. 

REÎS — Ahmet Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Efendim, 

1954 - 1955 Ankara teknik ziraat kongresi şim
di hatırıma geldi. O kongrede en salahiyetli 
şahıslar bu fabrikanın yalnız montaj fabrikası 
olarak kurulacağını değil, 1954 sonlarına ka 
dar tesislerin getirilerek kurulacağı ve 1955 se 
nesi sonlarına doğru, traktörün en az yüzde 80 i 
bu fabrikada yapılmak suretiyle 1 000 aded 
Türk malı Traktör imal edileceğini ifade etmiş
lerdi. Binaenaleyh, ana sözleşmede de traktör 
yapmak, ithal etmek, tevzi etmek, ihracetmek 
kaydı da vardır. 

Ben şahsan diyorum ki, bu fabrika gayesin
den uzaklaşmış, gayesini tahakkuk ettirememiş-
tiı\ birçok hatalar vardır. Bu hataları işliyen-
ler hakkında icabeden takibat yapılmalı mı, 
yapılmamalı mı, bu hususu alâkalılara bırakı
yorum. Yalnız ihtiyaca cevap vermekten uzak
tır. Sayın Bakan montaj fabrikası diye ifade 
ettiler. Üzeri kamıştan örtülmüş küçük bir ateı 
yede dört Türk işçisi bunları pekâlâ yapmak
tadır, motorun en küçük aksamına kadar takış
tırmaktadır. Binaenaleyh fabrika denince mon
taj olarak hatırımıza gelecekse ve dışardan her 
parçası ithal edilip, para vermek suretiyle sa
dece takıştırılacaksa muazzam fabrikaya ve ya
bancı personele ne lüzum var? Ve bu yabancı 
personele 5 000 lira resmî kur üzerinden para 
vermeye ne lüzum var? (Sağdan; bravo, sesle
ri, alkışlar) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 
6. — Ankara Mebusu Recep tfengin'in, 1956 -

1957 yılında tevzi olunan iç ve dış lâstiklerin 
miktarına dair sualine Ticaret Vekili Abdullah 
Aker'in şifahi cevabı (B/67) 

REÎS — Recep Dengin burada mı, efendim? 
(Burada, sesleri) 

Soruyu okuyoruz, efendim. 
6 . II.1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Vekili 
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tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için 
mûzaharetlerinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Recep Dengin 

1956 - 1957 yılında ihtiyaç sahiplerine tevzi 
olunan otomobil lâstiklerinin ne kadar adedi 
iç ve ne kadar adedi dış lâstikten ibarettir? 

REÎS — Buyurun, Ticaret Vekili 
TİCARET VEKİLİ ABDULLAH AKER 

(îzmir) — Ankara Mebusu Sayın Recep Den-
gin'in lâstik tevziatı hakkındaki sorusunu ce
vaplandırıyorum : 

1956 yılında ihtiyaç sahiplerine tevzi edil
mek üzere vilâyetlere 190 455 iç, 219 165 dış. Ay
nı yıl resmî sektöre 18 371 iç, 20 612 dış. 1957 
yılında vilâyetlere 115 254 iç, 147 021 dış. Res
mî sektör için aynı yıl içinde 12.400 iç, 17 379 dış 
lâstik tahsis edilmiştir. Buna göre 1956 yılında 
tevzi olunan iç lâstik yekûnu 208 826. Dış lâstik 
yekûnu 239 777 dir. 

1957 yılında tevzi olunan iç lâstik yekûnu 
127 654, dış lâstik yekûnu 164 400 dür. 

İki yılın tevzi olunan iç lâstik yekûnu 
.'536 480, dış lâstik yekûnu 404 777 dir. 

Keyfiyeti arz ederim. 
REÎS — Recep Dengin. 
RECEP DENGÎN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Ticaret Vekili, lütfettikleri 
izahatla farkında olmadan hem 9 . XII . 1957 
günlü bir malûmatı ve hem de 1958 yılı bütçe 
kanunu lâyihasının 343 neü sayfasında mevcud-
olan bir bilgiyi ortadan kaldırmaktadır. Çünkü 
Bay Vekil, Büyük Millet Meclisinin 12 nci İni
kadında sizlerin de hatırlıyacağı üzere yurdu
muzda Millî Savunma emrindekiler hariç, 79 1.0.1 
otomobil bulunduğunu ve bu vasıtalara 1956 -
1957 yılında 402 317 aded lâstik tevzi edildiğini 
izah ve beyan etmişlerdi. Ve hattâ tahlilci hü
kümlere ve teknik hesaplara iltifat etmiyerek 
vasıta başına 5 lâstiğin isabet etmekte olduğunu 
söylemişlerdi. 

Bütçe Kanununun 343 neü sayfasında izahlı 
cetvelde 1957 senesinde 17 379 aded dış lâstiğin 
resmî devlet otomobillerine verildiği zikredil
miştir. Devlet vasıtalarının yekûn adedi ise 
13 512 dir. Verilen bu miktar lâstik 3827 sayılı 
Kanun hükümlerine göre icrayı faaliyet eden 
resmî otomobillerin ihtiyacını katiyen karşılı -
yamaz. 

— 114 — 
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Arz edeyim : 13 512 tane resmî vasıtanın | 

5 740 ı kamyondur. Kamyonlar arka tekerlekle
rine ikişerden dörder aded lastik takmak zorun
dadırlar. Yani bir Devlet kamyonunun normal 
çalışabilmesi için mutlaka 6 lâstiğe ihtiyacı var
dır. 5 740 kamyonun yekûn lâstik ihtiyacı 34 440 
dır. Geriye kalan 7 772 muhtelif cins ve markalı 
vasıtanın muhtacolduğu lâstik tutarı da 31 088 
olması gerekir. Bu kesinhesap ve rakamlara ye
dek lâstikler ilâve edilmemiştir. Yedek lâstikleri 
de ilâve ettiğimiz zaman ihtiyaç miktarı 79 030 
a baliğ olur. Sayın Vekil cevap verirler mi? 
79 030 aded lâstiğe sureti katiyede ihtiyacı bu
lunan Devlet vasıtalarına 17 379 tane dış lâsti
ğin 1957 senesinde verildiğine göre Devlet oto
mobilleri muhtacoldukları lâstikleri nerelerden 
temin etmişlerdir. Ya bütçe kanunu lâyihası ı-
daki rakamlar sıhhatsiz ve yanlıştır, yahut da 
evvelce bahşedilen bilgiler... 

Şimdi şahıslara aidolan otomobillere gele
yim; vatandaşın malı bulunan 65 579 aded va
sıta vardır. Bu yekûnun 28 122 si kamyondur. 
Bu araçlara 1957 senesinde 150 719 aded dış lâs
tik verilmiş gösterilmektedir. Halbuki 65 579 va
sıtanın kamyon kısmına 168 732 diğerlerine de 
149 828 lâstiğin dağıtılması icabeder. Bu rakam
lara da adına istepne denen yedek lâstikler dâ
hil değildir. Bu yedek ihtiyacı da dikkate alır
sak, muhtelif ebatta 463 169 dış lâstiğe bu vası
taların şiddetle ihtiyaçları vardır. Ve bu ihti
yacı reddetmek asla mümkün değildir. 

O halde haklı olarak soruyorum. Memlekette 
bir lâstik buhranı var mıdır? Yok mudur? Vekil 
Bey, bu hususu da açıklasınlar. 

Muhterem arkadaşlar; belki meseleyi şiddetle 
ileriye sürdüm, fakat hakikat bu merkezdedir. 
Takdir edersiniz ki, demokratik rejimlerde hiç
bir iktidar, karşısında kuvvetli bir muhalefet 
bulunmadıkça devamlı bir başarı ve bir emniyet 
kazanamaz. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar). Bu 
fikrin ışığı altında düşünce ve kanaatlerimi ifa
de ettim. Tahmin ederim ki görüşlerimde ya-
nümadım. 

RBÎS — Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKİLİ ABDULLAH AKER 

(izmir) — Sayın Recep Dengin arkadaşım bun
dan evvelki sualinde sadece lâstik adedi üze
rinde durmuştu. îç ve dış lâstik diye tasnife tâbi 
tutmamıştı. Rakamları toplarsanız aynı rakam- I 
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lan bulursunuz. îç lâstikte, dış lâstikte buhran 
var mı, yok mu? Biz Vekâlet olarak elimize ge
çen lâstikleri memlekette dağıtmaktayız. Mâru
zâtım bundan ibarettir. 

REİS — Recep Dengin. 
RECEP DENGİN (Ankara) — Altı dakikada 

sputniklerin dünyayı dolaştığı bir devirdeyiz. 
Bendeniz de sadece 33 saniyede fikirlerimi arz 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar hatırlıyacağınız üzere 
Büyük Meclisin 9 . XII . 1957 tarihli İnikadında 
Muhterem Ticaret Vekili, Zabıt Ceridesinin tet-
kikiyle sabit olacağı veçhile, şu şekilde bir ko
nuşma yapmışlardı, bakınız Ticaret Vekili o 
zaman ne buyurmuşlardı? 

«Mezkûr vasıtaların ihtiyaçları için 1956 -
1957 yılında 402 317 aded lâstik tevzi olunmuş
tur. Kendi ihtiyaçları için ithalât yapmış sana
yi ve maadin erbabının ithal ettiği lâstik bu ra
kama dâhil değildir. Arz edilen 402 317 lâstik 
adedi 79 bin küsur vasıtaya taksim edildiği za
man 5 lâstik bir vasıtaya isabet eder.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 7 rakamı de
ğişmez, Tankanika'da da 7 dir, Japonya'da da 
Türkiye'de de 7 dir. 

79 101 vasıtanın sadece resmî devlet araba
larına ait bulunan 13 512 adedinin 5 740 i kam
yondur. Kamyonlar altışar lâstikten az lâstik
le çalışmazlar. Vasıta başına beş mi düşer, yoksa 
hakikaten bir buçuk lâstik mi düşer. Vekil Bey 
lütfen bu zahmete katlansın da bir hesap etsin. 

REİS — Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKİLİ ABDULLAH AKER 

(izmir) — Kellim kellim lâyenfa, müsaade eder
seniz ben eski rakamı arz ettim, 16.4 tür. Es
ki sualinize verdiğim cevapta, 9 . XII . 1957 ta
rihli zabıtlarda, açın bakın bunlar çıkacaktır. 

REİS — Efendim, müsaade buyurursanız su
allere ayrılan müddetin bitmesine bir dakika 
kalmıştır. Bu bakımdan son söz olarak Recep 
Beye söz vereceğim. 

RECEP DENGİN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, elbette ki fikirlerimizi bir meslek 
adamı olarak burada açıklıyacağım. Bundan 
evvel bahsetmiştim, dünyanın her tarafında 
(Soldan, hep bahsedersin sesleri) müsaade edin 
fikirler karşısında zayıflar titrer ve akıllılar 
karar verir, elbette Yüksek Meclis kararını 
verecektir. Demiryolu politikasına muvazi ola-
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rak bütün dünya - medeni dünya - motorlu ka
ra nakliyatına başlamıştır. Bu nakliyat mem
leketin sanayiinde, yaşayışında, iktisadiyatında 
ve hattâ Millî Müdafaa işlerinde içice olan bir 
mahiyet taşır. îhracat yapılırken Sayın Tica
ret Bakanlığı ve vekâletin alâkalı memurları 

biraz dikkatli olsalar.. Hurda demir ihraeedip 
de yerine hurda sac ithal etmeseler, lâstik sı
kıntısı çoktan giderilmiş olur. 

REİS — Soru cevaplandırılmıştır. Sorula
ra ayrılan zaman bitmiştir. Ruznamenin diğer 
maddelerine geçiyoruz, efendim, 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve 34 arka

daşının, Hakimler Kanununun 6798 sayılı Ka
nunla değiştirilen 70 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (2/88) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Adliye Encümeni mazbatası okundu.) 
REİS — usul hakkında Müfit Erkuyumcu, 

buyurun. 
MÜFİİ ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar; teklifi kanuni başkâtiplerin 
ve zabıt kâtiplerinin, kâtiplikte geçen hizmet
lerinin adli hizmetlerde, hâkimlikte geçmiş gibi 
sayılmaları hakkındadır ve mühim bir mevzua 
temas etmektedir. Yüksek Heyetinizin malû
mudur ki, bu gibi adlî mühim mesail müzake
re edilirken Adliye Vekilinin huzuru şarttır. 
Halbuki müzakereye devam edebilmek için Ad
liye Vekili mevcut değildir. Bu itibarla usul hü
kümlerine göre müzakereye devama imkân yok
tur. Teklifi, Adliye Encümeni reddetmiştir, fa
kat Adliye Vekâletinin bu husustaki noktai na
zarı nedir? Bımuu da anlaşılabilmesi için mü

zakereye Adliye Vekilinin huzura ile devam 
edilmesi lâzımdır. İç Tüzük de bunu âmirdir. 
Müzakerenin bu celse devam etmemesini arz ve 
teklif ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Adliye Vekili Mecliste hazır bulun

madığı için Dahilî Nizamname mucibince bir de
faya mahsus olmak üzere müzakeresini tehir 
ediyoruz, efendim. 

2. — İçel Mebusu Yakup Karabulutum, Su
baylar heyetine mahsus Terfi Kanununun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanım teklifi 
ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası (2/72) 

REİS — 51 nci İnikatta müzakeresi başla
mış ve 1 nci maddesi kabul edilmiş bulunan ka
nun teklifi muvakkat bir madde ilâvesi için en
cümene gitmişti. Bu defa yeniden müzakeresi 
yapılmak üzere gelen işbu teklifin müzakere 
edilebilmesi ve karar alınabilmesi için şu anda 
karar nisabı meveudolmadığı anlaşılmaktadır 

3 1 . I I I . 1958 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati: 16,30 

»>••« 

B — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, Keskin kazası su tesislerinin ne zaman ikmal 
edileceğine dair sualine Dahiliye Vekili Namık 
Gedik'in tahrirî cevabı (7/81) 

(1) 79 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 

17 . II . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Dahiliye Vekili ta
ralından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let Duyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Mehmet Ali Ceritoğlu 



î : 52 28. 
1953 yılında nıütaahhidine ihale edilen ve 

diller Bankası aracılığı ile yaptırılmakta bulunan 
Keskin kasabası su tesislerinin aradan 5 yıl gibi 
uzun bir zaman geçmesine rağmen boru temin edi
lememesi yüzünden tesisler muattal bir haldedir 
ve kasaba halkı bunca masrafla meydana getiri
len hizmetten istifade edememektedir. Karabük 
Fabrikasına bedeli yatırılan borular işin süratle 
ikmali için ne vakit teslim edilecektir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 26 . III . 1958 

M. I. G. M: 
2. D. §. M. 

:Sayı : 622-406-5/6842 

Özü : Ankara Mebusu Mehmet 
Ali Ceritoğlu'nun tahrirî sual 
takriri hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
19 . I I . 1958 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

^7-81-843/2832 sayılı yazıları ile alman, Keskin 
kazası su tesislerinin ne zaman ikmal olunaca
ğına dair Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
iu tarafından verilen tahrirî sual takriri üzerine 
yaptırılan incelemede : 

Keskin beldesi içmesuyu inşaatı 1954 senesi 
içerisinde 488 414 lira 50 kuruş keşif bedeli üze
rinden mütaahhidine ihale edilmiştir. 

Adı geçen belde içmesuyu tesisatı için lüzum
lu 481 ton civarındaki borudan 270 tonu mahal
line sevk edilerek ferşi yapılmış ve tesisin şim
diye kadar 248 323 liralık kısmı tamamlattırıl-
mıştır. 

Tesisatın ihtiyacı olan mütebaki boru Kara
bük Fabrikasmca bu yıl içerisinde karşılanabil
diği takdirde inşaatın 1958 senesi sonuna kadar 
ikmal edilmesinin imkân dâhilinde olduğu anla
şılmıştır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

2. — Adana Mebusu Ahmet 'Karamüftüoğ-
lu'nun, 1923 senesinden 1958 senesine kadar 
yapılan ve satınalınan demiryollarına dair suali-
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ne Nafıa Vekili Tevfik tleri'nin tahrirî ecvabı 
(7/82) ı 

18 . II . 1958 
T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorunun Nafıa Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini
zi saygı ile rica ederim. 

Adana Mebusu 
Ahmet Karamütüoğlu 

1923 senesinden 1958 senesine kadar, her 
sene ayrı ayrı gösterilmek suretiyle : 

Kaç kilometre demiryolu yapılmıştır? ve 
bu demiryolları yapımı için ne miktar para 
sarf edilmiştir? 

İmtiyazlı şirketlerden, kaç kilometre .demir
yolu satmalınmıştır ve karşılık olarak ne ka-1 

dar para ödenmiştir. 
Demiryolları için kurulan atelye ve diğer 

lüzumlu tesisler var mıdır? varsa, hangi sene
lerde kurulmuş ve kaça mal olmuştur? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 26 . III . 1958 
Hususi Kalem 

Sayı :449 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Ankara 

Adana Mebusu Ahmet Karamüftüoğlu ta
rafından verilen tahrirî sual takriri hakkın
daki Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü 
24 . II . 1958 tarih ve 7 - 82/867/2905 sayılı 
yazılan cevabıdır : 

1. 1924 senesinden 1958 senesine kadar 
her sene ayrı ayrı olmak üzere yapılan de
miryolunun kilometresi ile sarf edilen parayı 
gösterir bir cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

2. imtiyazlı şirketlerden satmalman de
miryollarının tülü ve satmalma bedelleri ile 
demiryolları için kurulan atölye ve diğer lü
zumlu tesisler, seneleri ve maliyetleri hakkın
daki sorular vekâletimizi ilgilendirmemektedir. 
Alâkalı vekile sorulmasına müsaadelerini say
gılarımla rica ederim. 

Nafıa Vekili 
Tevfik ileri 
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1924 - 1957 yılları arasında demiryolları ve tesisleri inşaatına verilen bütçe tahsisatı ile yapılan; 

sarfiyatı ve ikmal edilip işletmeye devredilen yol tullerim gösterir cetvel 

Yılı 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Bütçe tahsisatı 
Her yıla ait 

Lira 

8 700 000 
20 300 000 
14 900 000 
28 400 000 
49 200 000 
39 900 000 
41 900 000 
22 420 526 
7 088 358 
11 109 158 
11 212 288 
13 334 809 
13 677 589 
8 879 501 
21 246 956 
21 336 410 
15 287 430 
12 085 077 
12 757 337 
14 146 800 
12 704 153 
8 937 179 
18 420 494 
15 493 483 
15 336 276 
21 752 900 
24 208 720 
18 525 000 
19 845 000 
21 755 000 
20 500 000 
28 565 000 
42 915 000 
'50 015 000 

Tahsisat toplamı 
Lira 

8 700 000 
29 000 000 
43 900 000 
72 300 000 
121 500 000 
161 400 000 
203 300 000 
225 720 526 
232 808 884 
243 918 042 
255 130 330 
268 465 139 
282 142 728 
291 022 229 
312 269 185 
333 605 595 
348 893 025 
360 978 102 
373 735 439 
387 882 239 
400 586 392 
409 523 571 
427 944 065 
443 437 548 
458 773 824 
480 526 724 
504 735 444 
523 260 444 
543 105 444 
564 860 444 
585 360 444 
613 925 444 
656 840 444 
706 855 444 

Sarfiyat 

Her yıla ait 
Lira 

8 700 000 
20 300 000 
14 900 000 
28 400 000 
49 200 000 
39 900 000 
41 900 000 
22 420 526 
7 088 358 
11 109 158 
10 413 256 
12 609 987 
13 077 657 
8 879 501 
21 246 955 
21 336 409 
16 280 289 
3 243 874 
6 598 874 
12 743 665 
14 785 348 
8 621 055 
2 980 983 
3 242 357 
6 241 059 
10 546 722 
21 469 088 
16 909 130 
18 891 387 
20 391 705 
19 238 043 
26 921 387 
42 311 406 
50 015 000 

Sarfiyat 
toplamı 
Lira 

8 700 000 
29 000 000 
43 900 000 
72 300 000 
.121 500 000 
161 400 000 
203 300 000 
225 720 526 
232 808 884 
243 918 042 
254 331 298 
266 941 285 
280 018 942 
288 898 443 
310 145 398 
331 481 807 
347 762 096 
351 005 970 
357 604 844 
370 348 509 
385 133 857 
393 754 912 
396 735 895 
399 978 252 
406 219 311 
416 766 033 
438 235 121 
455 144 251 
474 035 638 
494 427 343 
513 665 386 
540 586 773 
582 898 179 
632 913 179 

İşletmeye devredilen 
yol tülü 

Her yıla 
ait 
Km. 
— 
— 
368 
120 
278 
449 
160 
298 
265 
58 
387 
306 
144 
128 
213 
48 
41 
29 
54 
— 
23 
64 
63 
29 
46 
39 
— 
__ 
99 
— 
— 
107 
10 
6 

Tul 
toplamı 
Km. 

— 
— 
368 
488 
766 

1 215 
1 375 
1 673 
1 938 
1 996 
2 383' 
2 689 
2 833̂  
2 959 
3 172 
3 220 
3 261 
3 290 
3 344 
3 344 
3 367 
3 431 
3 494 
3 523 

- 3 569 
3 608 
3 608 
3 608 
3 707 
3 707 
3 707 
3 814 
3 824 
3 830 

Not : 1954 - 1957 arasında ayrıca 150 Km. lik alt yapı inşaatının da mühim bir kısmı 
edilmiştir. Buna ait sarfiyat yukardaki miktarlara dâhildir. 

ikmal 

T, B. M. M. Matbaası 
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Rize Mebusu İzzet Akçal ve 34 arkadaşının, Hâkimler Kanununun 
6798 sayılı Kanunla değiştirilen 70 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası 

(2/88) 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Hâkimler Kanununun 6798 sayılı Kanunla değiştirilen 70 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki teklifimiz bağlı olarak sunulmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını saygılarımızla arz ve rica ederiz. 

Rize 
/. Akçal 

Diyarbakır 
H. Turgut 
Sakarya 
S. Dinçer 
Trabzon 

F. Karanis 
Gazianteb 
A. Şahin 
Samsun 
F. Tikel 

Rize 
M. önal 

Rize 
0. Kavrakoğlu 

Bolu 
/. Oülez 
Trabzon 

S. Z. Ramoğlu 
' îzmir 

İV. Davran 
Muğla 

Z, Mandalinci 

Denizli 
/. Hadımlıoğlu 

Siird 
8. Bedük 

izmir 
/. Sipahioğlu 
Afyon K. 
0. Talu 
Nevşehir 

N. önder 
îzmir 

N, Pınar 

Yozgad 
M. Ataman 

îzmir 
İV. încekara 
Kastamonu 
8. Çağlar 
Balıkesir 
V. Asena 
Afyon K. 

K. özçoban 
Bursa 

M. Kayalar 

Erzurum 
8. Erduman 

Artvin 
Y. Gümüşel 

Afyon K. 
R. Çerçel 
Gazianteb 
E. Cenanı 

Kastamonu 
M. îslâmoğlu 

S. 

Kastamonu 
H. Dura 

Kastamonu 
N. Batur 
Afyon K. 

0. Kökten 
Gazianteb 
B. Dülger 
Kastamonu 

M. Akdoğanlı 
Bursa 

Karacabey 

MUCİP SEBEPLER 

Hukuk mezunu başkâtipler, hâkimliğe tâyin için Hâkimler Kanununun koyduğu bütün vasıf ve 
şartlan haiz oldukları ve mahkemelerle Temyiz dairelerinde raportör gibi çalıştıkları halde hâkim sı
nıfından olan raportörlere temin edilen haklardan istifade edememektedirler. Bundan dolayı bu du
rumdaki hukuk mezunlarının ya daha fazla ücret veren iktisadi Devlet Teşekküllerini, yahut öde
nek almak ve muayyen bir müddet sonra avukat olabilmek gibi kendilerine daha müsait haklar te
min eden Devlet Şûrası yardımcılığı, kanun sözcülüğü, ve buna mümasil vazifeleri tercih ederek ay
rıldıkları ve meslekin bu kısmına olan talep ve rağbetin gün geçtikçe azaldığı görülmektedir. 

1958 yılı Adliye Vekâleti bütçe raporunda ve daha evvelki senelere ait raporlarda tebarüz etti
rildiği veçhile senelerce mahkemelerde ve Temyiz dairlerinde çalışarak yetişmiş olan hukuk mezunu 
başkâtiplerin mesailerinden daha şümullü bir şekilde istifade etmek ve kısmen olsun hâkim ve ra
portör ihtiyacı karşılanmak üzere bunların mahkeme başkâtipliğinde mesbuk hizmetlerinden iki yılı 
hâkim namzetliği müddetine mahsubedilmek suretiyle bakiye hizmetlerinden üçte ikisinin - avukat
lıktan hâkimliğe alınanlara mütenazır olarak - hâkimlikte geçmiş sayılması ve Ayırma Meclisince 
tesbit ediİecek hâkimlik sınıf ve derecelerine tâyinleri uygun mütalâa edilmiş ve bu maksatla ilişik 
kanun teklifi hazırlanarak sunulmuştur. 
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RİZE MEBUSU İZZET AKÇAL VE 34 AK 

KADARININ TEKLİFİ 

Hâkimler Kanununun 6798 sayılı Kanunla değiş
tirilen 70 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1, — Hâkimler Kanununun 6798 
sayılı Kanunla değiştirilen 70 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Hukuk mezunu başkâtiplerin, mahkeme baş
kâtipliğinde mesbuk hizmetlerinden iki yılı hâ
kim namzetliğine mahsubedümek suretiyle ba
kiye müddetlerinin üçte ikisi hâkimlikte geçmiş 

sayılarak Ayırma Meclisi mütalâasiyle tesbit 
edilecek sınıf ve derecelere tâyinleri yapılabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 2/88 
Karar No. 25 

20 . 11 . 1958 

Yüksek Reisliğe 

6798 sayılı Hâkimler Kanununun 70 nci mad
desine bir fıkra eklenerek, hukuk mezunu başkâ
tiplerin, mahkeme başkâtipliğinde geçen hizmet
lerinin hâkim namzetliği ile, hâkimlikte geçmiş 
gibi sayılmasına mütedair Rize Mebusu İzzet 
Akçal ile 34 arkadaşının vâki kanun teklifleri 
encümenimizde teklif sahiplerinden İzzet Akçal 
ile Adliye Vekâleti temsilcisinin huzurlarında 
tetkik ve müzakere olundu : 

Teklifte hukuk mezunu başkâtiplerin, Hâkim
ler Kanununun koyduğu vasıf ve şartları haiz 
oldukları, mahkemelerle, Temyiz dairelerinde ra
portör gibi çalıştıkları halde hâkim sınıfından 
raportörlere temin edilen haklardan istifade 
edemediklerinden, bunların daha fazla kendileri
ne ücret veren İktisadi Devlet Teşekküllerine 
geçmelerini veya avukatlığa ayrılmalarını önle
mek, Adliye Vekâleti kadrolarında mevcut bü
yük hâkim ve raportör kadrolarını kapatmak 
gayesiyle, hukuk mezunu başkâtiplerin başkâ
tiplikte geçirdikleri iki yıllık hizmetin hâkim 
namzetliğine, bakiye müddetlerinin de üçte iki
sinin hâkimlikte geçmiş sayılarak, Ayırma Mec
lisince tesbit edilecek hâkimlik sınıf • ve derece
lerine tâyinleri istenmekte ise de : 

Halen 14 ü Temyiz Mahkemesinde 5 i de İs
tanbul mahkemelerinde olmak üzere, Adalet teş
kilâtımızda vazife gören bayan 19 hukuk mezunu 
başkâtip bulunmaktadır. 

Bu 19 bayan hukuk mezunu başkâtip; Tem
yiz Mahkemesinin muayyen dairelerinde veya 
İstanbul mahkemelerinde ceza mahkemeleriyle 
hukuk ve ticaret mahkemeleri kalem muamelâ
tını tedvir eden talimatnameler dâhilinde, dâva
ların kaydı, tebliğ ve ilâmların infaza verilmesi 
gibi sadece basit kalem muamelâtını ifa etmek
tedirler. Kanuni vazifeleri kalem muamelâtını 
ifa ve kâtiplere bu yönden nezarettir. 

Ceza veya hukuk mahkemelerinden birinde sa
dece yıllarca cereyan eden muamelâta mütaallik 
bu nevi çalışmalarda bulunan başkâtiplerin du
rumu Hâkimler Kanununun, hukuk ve ceza mah
kemeleriyle icra, sorgu ve müddeiumumilik var 
zif elerinde tam bir vukuf istiyen hâkim namzet
lerine ait staja benzetilmiyeceği gibi, yıllarca 
hayatın çeşitli hadiseleriyle karşı karşıya kala
rak, nazari ve amelî hukuk kaidelerini kend:* 
şahsi içtihatlariyle birleştirerek, icabında adetr 
bir kanun vâzn gibi hareket edip Temyiz Mah
kemesinden aldığı notlarla, adım adım meslekte 

( S. Sayısı ; 79 ) 
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ileıiiyen ve hâkimliğin daha yüksek sınıf ve de
recelerine yükselen hâkimlerle asla mukayese 
edilemez. 

Hâkimlik nazari geniş bilgilerle birlikte uzun 
yıllar binlerce çeşit hayat hâdisesini inceleyip, 
bunlar neticesinde kazanılan meleke ve tecrübe
lerle elde edilebilir.... Hüküm vemıe sanat ve 
hüneri, sadece kalem muamelâtına vukuf ile ka
zanılamaz. 

Adliye Vekâleti kadrolarında mevcut mün-
halleri doldurmanın yolu, bu 19 hukuk mezunu 
bayan başkâtibin hâkimlik sınıfına geçirilmesi 
değildir. Türk cemiyetinin yüksek vasıflı hâkim
lere şiddetle ihtiyacı mevcuttur. 

Bunun için de hâkimlik meslekini cazip hale 
getirmek, garp memleketlerinde olduğu gibi 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun ışığı altında, 
hâkimleri her türlü maddi endişelerden uzak, tu-
taeak, bir geçim seviyesine kavuşturmanın şart
larını-teminle mümkündür. 

Kaldı ki kendi sınıf arkadaşları stajı ikmal
den sonra kur 'a çekerek yurdumuzun mahrumi
yet bölgelerinde yıllarca bir kasabadan diğer 
kasalbaya gidip günde miktarları 40 ı aşan dâ
vaları rüyetle adalet tevzii işinde mesleke bü
yük ve ağır hizmetlerde bulunmalarına; 12 - 15 
yıldan beri devam ettirdikleri bu ağır vazife
den sonra büyük şehirlere gelerek çocuklarına 
tahsil imkânı temin etmeyi düşünürlerken, bu 
19 hayan başkâtip Ankara ve İstanbul'daki ev
lerini ve aile ocağını terk etmemişlerdir. Bun
ların hâkimliği tercihle mahrumiyet bölgelerin
de yıllarca vazife alan hâkimlerle aynı seviye
ye getirilmeleri haklı olarak hâkimlerin üzer
lerinde çok menfi tesirler yapacak, meslek 
mensupları arasında ihtilâf ve mânevi huzur

suzluklara sebebiyet verecektir. Her nimet bir 
külfetin karşılığı olmak gerektir. Ekserisi evli, 
yuva ve çocuk sahibi olan hayan başkâtiplerin, 
kanunun kabulü halinde yuva ve çocuklarını 
bırakıp İstanbul ve Ankara'dan ayrılmıyacak-
ları, müsait imkânlarda Ankara, İstanbul, İz
mir gibi vilâyetlerde birer hâkimliğe gelmeye 
çalışacakları ve buna mukabil mahrumiyet böl
gelerindeki mürihallerin olduğu gdlbi devam ede
ceği de tahiî bir haldir. 

Mâruz seheplere binaen yerinde görülmiyen 
teklif eneümenimizce ekseriyetle reddedilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvihine arz edilmek üze* 
re Yüksek Reisliğe sunulur. 
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