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Riyaset Divanının Heyeti Umu-
miyeye mâruzâtı 

1. — Mazereti sebebiyle yurt dışına 
gidecek olan Maliye Vekili Hasan Po-
larkan'ın avdetine kadar kendisine İmar 
ve İskân Vekili Medeni Berk'in vekillik 
edeceğine dair Riyasetieum'hur tezkeresi 
(3/446) 

2. — Yozgad Mebusu Atıf Bender-
lioğlu ve iki arkadaşının, münöıal bulu
nan mebusluklar için bu sene ara seçimi 
yapılmaması hakkında takriri (4/143) 899:921, 

922:934 
0. — İmar ve İskân Vekili ve Maliye 

Vekili Vekili Medeni Berk'in, Hazineden 
'belediyelere devredilecek arazi ve arsalar 
hakkındaki kamın lâyihasının kurulacak 
Muvakkat Encümende görüşülmesine dair 
takriri (4/144) 

4. — Müzakere edilen maddeler 
1. — Bilecik Mebusu Mehmet Erdem 

ve 2 arkadaşının, 1580 sayılı (Belediye Ka
nununa muvakkat bir madde eklenmesine 

922 

934 

Sayfa 
dair kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası (2/344) 934:950,950:958 

2. — Muğla mebusları Sadi Pekin ve 
Turgut Topaloğlu 'nun, İdarei umumiyei 
vilâyat Kanununa muvakkat bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Dahi
liye Encümeni mazbatası (2/345) 934:950,950: 

958 
3. — Yozgad Mebusu Nazım Tanıl ve 

İzmir Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun, 
6834 sayılı Kanunun 7164 sayılı Kanunla 
tadil edilen muvakkat maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası (a/346) 934:950,950:958 

4. - Gazianteb Mebusu Samih İnal ve 
Diyarbakır Mebusu Fikri Arığ'm, 6835 
sayılı Kanunun 7165 sayılı Kanunla tadil 
edilen muvakkat maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Dahiliye Encü
meni mazbatası (2/347) 934:950,950:959 

5. — 1959 Malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası (1/401) 959:974,980,985,992:996 

6. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun 



Sayfa I 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/403) 974:975,980,985,997:1001 ] 

7. — Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet- j 
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka- i 
mm lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba- | 
tası (1/402) 975,980,985,1002:1006 j 

8. - Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 I 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de- j 
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası j 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/404) 975: 

976,984,985,1007:1011 
9. — 1959 malî yılı Muvazenei Umu

miye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet- i 
velin Maliye Vekâleti kısmında değişiklik 
yapılması hakkında' kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası (1/399) 976:977,984, 

985,1012:1016 
10. — Hazineden belediyelere devre- I 

dilecek arazi ve arsalar hakkında kanun 
lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/405) 977:979 

11. — Mardin Meebusu Aziz Uras'm, 
Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 17 nci 
maddesine bağlı cetvelin değiştirilmesi I 
hakkında kanun teklifi ve Muvakkat En- -
cümen mazbatası (2/234) 979:980,984,985, 

1017:1021 
12. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 

Ofisi Kanununun 5759 sayılı Kanunla mu
addel 6, 18 ve 27 nci maddelerinin değiş- I 
tirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler 
ilâvesine dair kanun lâyihası ve Muvakkat | 
Encümen mazbatası ve Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun Muvakkat Encümene 
iade edilen muaddel 18 nci maddesi ve 1 

Sayfa 
27 nci maddesinin yeniden tesbit edilen 
,§ekli (1/291) 980:984 

13. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine 
mahsus terfi Kanununun 5611 sayılı Ka
nunla değiştirilen 16 nci maddesinin bi
rinci bendinin A, B, C, D fıkralarının ta
diline ve bu kanuna muvakkat bir madde 
eklenmesine dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/76) 984:985 

5. — Sualler ve cevaplar 986 

A — Tahriri sualler ve cevapları 986 
1. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, 

Sivas Nafıa Müdürlüğünce 1959 senesi içe
risinde yapılması programa alman ne gibi 
işler mevcüdoiduğuna dair sualine Nafıa 
Vekili Tevfik îleri'nin, tahrirî cevabı 
(7/511) 986:987 

2. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, 
bâzı nahiye merkezlerindeki ilkokullarda 
oturacak sıra mevcudolup olmadığına dair 
sualine Maarif Vekil Vekili Tevfik île
ri'nin. tahriri cevabı (7/546) 988 

3. — Adana Mebusu Mehmet Geçioğ-
lu'nun, imam - Hatip okulları mezunları 
için bir yüksek okul açılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sualine Maarif, 
Vekil Vekili Tevfik îleri'nin, tahrirî ce
vabı (7/549) 988:989 

.4, . - - Ankara Mebusu Mehmet Ali Ce-
ritoğlu'nun, Ankara'nın Elmadağ nahi
yesine bağlı bâzı köylerdeki okul binaları
nın tamiri hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine Maarif Vekil Vekili Tevfik 
îleri'nin tahrirî cevabı (7/527) 989 



1. — ZABIT HULÂSALARI 

A — SABIK Z 

Vazife ile yurt dışına giden Hariciye Ve
kili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine kadar 
kendisine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in, 

Vazife jle yurt dışına giden Ziraat Vekili 
Nedim Ökmen'in avdetine kadar kendisine Ti
caret Vekili Hayrettin Erkmen'in, vekâlet ede
ceklerine dair Riyaseti Cumhur tezkereleri okun
du. 

Mardin Mebusu Aziz Uras'm, Adlî Tıb Mü
essesesi Kanununun 17 nci maddesine bağlı 
cetvelin değiştirilmesi hakkındaki kanun tekli
finin ruznameye alınmasına dair takriri kabul 
edildi. 

Aydın Mebusu ve Adliye Encümeni Reisi 
Cevat Ülkü'nün, takriri üzerine, bu kanun 
teklifinin Adliye ve Bütçe encümenlerinden tef
rik edilecek beşer azadan mürekkep bir Mu
vakkat Encümende görüşülmesi kabul olundu. 

Ankara Mebusu Selim Soley'in, muhtelif tah
sil müeseselerinde okuyan askerî öğrencilerle 
er, onbaşı ve kıta çavuşlarının harçlıklarının 
artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
şifahi sualine, Millî Müdafaa Vekili Etem 
Menderes cevap verdi. 

Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm, buğday 
fiyatının artırılması hususunun düşünülüp dü
şünülmediğine dair Ticaret Vekilinden olan 
şifahi suali, sual sahibi İnikatta hazır bulun-
madığndan tahrirî suale inkilâbetti. 

Ankara Mebusu Selim Soley'in, Et ve Ba
lık Kurumunun çeşitli yiyecek maddeleri sat
ması sebebine dair şifahi sualine, Ticaret Ve
kili Hayrettin Erkmen cevap verdi. 

Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk'ün, Şark 
Kromları G uleman Müessesesinin 1959 yılı iş 
programına dair " Sanayi Vekilinden olan şifahi 
suali, sual sahibi İnikatta hazır bulunmadığın
dan, tahrirî suale inkilâbetti. 

Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, çocuk mah
kemeleri kurulması hususunda ne düşünüldüğü
ne, 

UT HULÂSASI 

Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, 
hapsanelerdeki veremlilere dair şifahi sualle
rine, Adliye Vekili Esat Budakoğlu ayrı ayrı 
cevap verdi. 

Niğde Mebusu Şefik Refik Soyer'in, Niğde 
vilâyeti çevresinde tabiî âfetler sebebiyle yer
lerinin değiştirilmesine lüzum gösterilen köy
lere dair şifahi sualine, İmar ve İskân Vekili 
Medeni Berk cevap verdi. 

Adana Mebusu Nevzat Arman, 
Ankara Mebusu Hasan Tez, 
Sakarya Mebusu Hamdi Başak, 
Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan müza

kereler esnasında sükûneti ihlâl ettiklerinden 
kendilerine Riyasetçe ikişer ihtar cezası verildi. 

Gümüşane Mebusu Nihat Sargınalp, Mec
lise ve Riyasete karşı hakaretâmiz sözler sarf 
ettiğinden hakkında 12 inikat için Meclisten 
çıkarılma cezasının tatbiki kabul olundu. 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunun 5759 sayılı Kanunla muaddel 6, 18 ve 
27 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı hükümler ilâvesine dair kanun lâyi
hasının encümene verilen maddesi henüz gel
mediğinden, müzakeresi tehir edildi. 

İzmir Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun, 6085 
sayılı Trafik Kanunu ile Türk Ceza; Kanu
nunun bâzı maddelerinde zikredilen suçları 
işliyen şof.ör ve sürücülerin affına mütedair 
kanun teklifinin talep üzerine Adliye Encü
menine verilmesi kabul olundu. 

Arzuhal Encümeninin Mehmet Akka§ hak
kındaki 1959/1547 sayılı Kararına dair mazba
ta üzerinde görüşüldü. 

20 . VII . 1959 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Antalya Mebusu 
Agâh Erozan Attilâ Konuk 

Kâtip 
Samsun Mebusu 

Abdullah Keleşoğlu 
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2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyiha 
1. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani hiz

met tertibinden maaş, tahsisine dair kanun lâyi
hası (1/400) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2. — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/401) 
(Bütçe Encümenine) 

3. — Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/402) (Bütçe Encümenine) 

4. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası (1/403) (Bütçe 
Encümenine) 

5. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası (1/404) (Büt
çe Encümenine) 

6. — Hazineden belediyelere devredilecek 
arazi ve arsalar hakkında kanun lâyihası (1/405) 
(Dahiliye, îmar ve iskân, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

Teklif 
7. — İsparta Mebusu Sait Bilgiç'in, 5434 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 65 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesi hakkında kanun teklifi (2/349) (Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
8. — Devlet Orman işletmeleriyle kereste 

fabrikalarının 1957 yılı muameleleri hakkında 
tanzim edilen raporun bilançolarla birlikte su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi (3/444) (Divanı Muhasebat Encümenine) 

9. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/445) 
(Divanı Muhasebat Encümenine) 

Mazbatalar 
10. — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağh (A/2) işaretli cetvelin Maliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası (1/399) (Ruznameye) 

| 11. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah-
j sus terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla de-
I ğiştirilen 16 ncı maddesinin birinci bendinin 

A, B, C, D fıkralarının tadiline ve bu kanuna 
muvakkat bir madde eklenmesine dair kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/76) 

12. — Mardin Mebusu Aziz Uras'm, Adlî 
Tıp Müessesesi Kanununun 17 nci maddesine 
bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Muvakkat Encümen mazbatası (2/234) 
(Ruznameye) 

13. — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/401) (Ruznameye) 

14. — Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/402) (Ruzna
meye) 

15. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/403) (Ruznameye) 

16. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/404) (Ruznameye) 

17. — Hazineden belediyelere devredilecek 
arazi ve arsalar hakkında kanun lâyihası ve Mu
vakkat Encümen mazbatası (1/405) (Ruzna
meye) 

18. — Türk Tütün Ekicileri Bankası kanun 
lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/59) 
(Ruznameye) 

19. — Köy kanunu lâyihası ve Nafıa ve Zi
raat encümenleri mütalâaları ile Dahiliye Encü
meni mazbatası (1/172) (Ruznameye) 

20. — Sigorta şirketlerinin murakabesi hak
kında kanun lâyihası ve Ticaret ve Adliye encü
menleri mazbataları (1/120) (Ruznameye) 

21. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/254) (Ruznameye) 
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22. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurum-

luoğlu'nun, 5655 sayılı Kanuna ek 6995 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine bağlı cetvelin tadili 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (2/132) (Ruznameye) 

23. —| Afyon Karahisar Mebusu Murad Âli 
Ülgen ile Siird Mebusu Mehmet Daim Süalp ve 
iki arkadaşının, Arzuhal Encümeninin 13 . VI. 
1956 tarihli haftalıkk arar cetvelindeki 3754 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takrirleri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/8, 
4/13) (Ruznameye) 

1. — Mazereti sebebiyle yurt dışına gidecek 
olan Maliye Vekili Hasan Polatkan'm avdetine 
kadar kendisine îmar ve İskân Vekili Medeni 
Berk'in Vekillik edeceğine dair Riyaseti Cum-
ur tezkeresi (3/446) 

REÎS — Tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara, 16 Temmuz 1959 

Mazereti sebebiyle yurt dışına gidecek olan 
Maliye Vekili Hasan Polatkan'm avdetine ka
dar kendisine, îmar ve İskân Vekili Medeni 
Berk'in Vekillik etmesinin, Başvekilin teklifi 
üzerine, muvafık görülmüş olduğunu saygı ile 
arz ederim. 

Reisicumhur 
C, Bayar 

REÎS — Ittılaınıza arz edilmiştir efendim. 
Ruznameye devam ediyoruz. 

.1969 C : 1 
24. — Afyon Karahisar Mebusu Murad Âli 

Ülgen'in, 31 . III . 1958 tarihli haftalık karar 
cetvelindeki 305 sayılı Kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 
mazbatası (4/40) (Ruznameye) 

26. — Afyon Karahisar Mebusu Murad Âli 
Ülgen'in, Arzuhal Encümeninin 31 . III . 1958 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 306 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/39) (Ruzna
meye) 

2. — Yozgad Mebusu Atıf Benderlioğlu ve 
iki arkadaşının, münhal bulunan mebusluklar 
için bu sene ara seçimi yapılmaması hakkında 
takriri (4/143) 

REÎS — Takriri okutuyorum. 

17 . VII . 1958 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Milletvekilleri Seçimi Kanunu mucibince 
T. B. M M. ince aksine karar verilmedikçe mün
hal mebusluklar için ara seçimleri yapılması ge
rekmektedir. Halen Ankara'da 6, İstanbul'da 
2 ve Artvin, Aydın, Bursa, Edirne, Eskişehir, 
Kastamonu, Kırklareli,' Kocaeli, Konya, Muğ
la, Sinob, Van ve Yozgad vilâyetlerinde birer, 
ki ceman 21 memusluk münhaldir. 

1950 yılından beri uygulanmakta bulunan 
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
seçmen kütüklerinin tanzimine ve yoklamalara 
ait hükümleri, zaman zaman vukubulan şikâyet
lere ve geçen seneki seçim tehiri müzakerele-

B İ B Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15 00 

REİS — Reisvekill ibrahim Kirazoğlu 

KÂTİPLER : Mehmed Ali Ceylân (Kırklareli), Kemal Özer (Kütahya) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendim. 

3. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMÜMÎYEYE MÂRUZÂTI 
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rinde YükseK Meclis'in tebellür eden temayülü
ne göre ıslah edildikten sonra ara seçimine gi
dilmesinin daha muvafık olacağı anlaşılmıştır. 

Bu hali gözönünde tutan Hükümet mezkûr 
hükümlerin düzeltilmesini, seçim kütüklerinde 
de teminatı sağlıyan ve gerek encümende ve ge
rekse Umumi Heyette en mükemmel şeklini bu
lacağı şüphesiz olan bir tadil tasarısını Büyük 
Meclise sunmuş bulunmaktadır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda ara seçim
leri yapılması hususunda kayıtlayıcı bir müddet 
konulmamış bulunmasının da delâleti veçhile 
mevcut şartları gözetmedeki zaruretler nazara 
alınarak 16 Şubat 19'50 tarih ve 5545 sayılı Mil
letvekilleri seçimi Kanununun 6 ncı maddesinde 
bu seçimlerin B. M. M. nin kararı ile geciktiril
mesi esası kabul edilmiş ve geçmiş tatbikatla 
Yüksek Meclisin, kanaati, zamanın şartları ge
rektirdikçe bu seçimlerin birer yıllık fasılalarla 
tezekkür ve tehir edileceği yolunda teessüs ey
lemiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh kanunen 23 Temmuz 1959 da 
başlaması gereken ara seçimlerinin mezkûr tâ
dil lâyihasının kanunlaşmasına ve böylece şikâ
yetleri bertaraf edici hükümler sağlanmasına 
intizaran geri bırakılmasının karara bağlanmasını 
T. B. M. M. nin Yüksek takdir ve tasviplerine 
arz ve teklif ederiz. 

Yozgad Bursa 
Atıf Benderlioğlu Mazlum Kayalar 

Denizli 
Baha Akşit 

r-;v-'>-• ^ ;v~ 
REİS — Söz almış mütaaddit arkadaşlarımız 

vardır. Bir kısmı evvelce söz talebetmişlerdir, 
bâzıları da şimdi talebetmektedirler. Müsaade 
ederseniz Dahilî Nizamname mucibince bir lehte, 
bir aleyhte iki arkadaşımızın konuşması hususunu 
reylerinize arz etmekle başlıyacağım. Bu hususu 
reylerinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir efendim. (Sağdan : 
«listeyi okuyunuz» sesleri) 

Arz edeyim efendim : Mazlum Kayalar, Ser
vet Sezgin, Selim Soley, Behzat Bilgin, Tevfik 
Tığlı, Necmeddin Önder, Hayri Çopuroğlu, Tur
han Feyzioğlu, Necati Celini, İsmet İnönü. 

Mazlum Bey grup adına mı efendim? 
MAZLUM KAYALAR (Bursa) — Grup 

adına. 
REÎS — Söz Mazlum Kayalarındır. 
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DEMOKRAT PARTİ MECLİS GRUPU 

ADINA MAZLUM KAYALAR (Bursa) — Pek 
muhterem arkadaşlar; 

Yüksek Huzurunuza, biraz evvel okunan tak
rir sahiplerinden biri olarak bu takririn gerek
çesini açıklamak için gelmiş bulunuyorum. Esa
sen bu mevzu yürürlükteki Milletvekilleri seçimi 
Kanunu zamanında (8) defa Yüksek Meclise gel
miştir. 1950 yılında tehirin kanunen ve hukuken 
mümkün ve caiz bulunduğunu muhalefet sözcüleri 
dahi beyan ve kabul eylemiş, ancak ara seçimle
rinin o yıl yapılmasında fayda olduğunu öne sür
müşlerdir. 

1951 yılında ara seçimleri yapılmış, 1952 ve 
1953 yıllarında verilen tehir takrirleri münaKa-
şasız kabul edilmiştir. 

Mütaakıp yıllarda ve bilhassa geçen seneki 
müzakerelerde meselenin hukuki veçhesi bakı
mından incelenmedik hemen hemen hiçbir nokta
sı kalmamış ve ekseriyet reyi, kanunun muayyen 
bulunan anlayış tarzını 8 nci defa teyict ederek 
o günün icaplarına nazaran ara seçiminin yapıl
mamasına karar verilmiştir. Yine geçen yılki mü
zakerelerde üzerinde en çok durulan nokta, mil
letvekilleri seçimi Kanununun seçmen kütükleri
ne ait hükümlerinin aksaklığı olmuş ve muhalefet 
sözcüleri hassaten bu hükümlerin nasıl işliyece-
ğini görmek bakımından bir ara seçimine gidil
mesi lüzumunu öne sürmüşlerdir. 

Geçen yıllarda takrirlerin okunmasını mütaa-
kip muhalefet sözcüleri kürsüye gelerek noktai 
nazarlarını ifade etmişler ve münakaşalar bunla
ra cevap ve makabil cevaplar sadedinde bazan çok 
sert safhalar arz etmiş bulunuyor. 

Düşündüm ki, takriri tanzim ederken bize 
mesnet olan mütalâaları ve bizzat geri bırakma 
gerekçesini münakaşalar başlamadan önce muhte
rem arkadaşlarıma arz ve tafsil edersem, izahat 
noksanlığından ve yanlış anlamadan mütevellit 
birçok beyhude trtışmaları bertaraf etmek ve 
kıymetli vakitlerinizi israftan korumak mümkün 
olur. Ben mesele mahlûldür deyip geçmeyi Yük
sek Meclisten bir karar talebeden arkadaşınız ola
rak maksadın izahı vazifesi bakımından doğru 
bulmadım... 

Mevzuumuza girerken her şeyden önce alâ
kalı kanun hükümlerine göre takririmizin tasvi
bine imkân bulunup bulunmadığını bir kere daha 
gözden geçirmek isteriz. Bu bahiste muhalif nok-
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tai nazara göre Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
29 neu maddesinde münhal mebuslukların inti
hap yoliyle doldurulacağı yazılıdır ve bu âmir bir 
hükümdür.. Gerçekten kanunların hükümleri 
âmir ve müfessir hükümler diye ikiye ayrılır. 
Âmir hükümleri riayeti mecburi, ihmal ve ihlâl 
olunamaz hükümlerdir. Müfessir hükümler ise 
tarafların rızalarım tef siren konulmuş, hilâfına 
mukavele caiz olan hükümlerdir. Borçlar Kanu
nunun, Ticaret Kanununun bâzı hükümleri gibi 
bütün anayasaların, yalnız anayasaların de
ğil, âmme intizamına taallûk eklen bütün kanun
ların hükümleri, ceza kanunlarının, seçim ka
nunlarının bütün hükümleri lahkâmı. âmireden-
dir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanuncumuz ise faidei zaide 
'kabilinden olarak 103 ncü maddesiyle hüküm
lerinin ıhiçbir sebep ve bahane ile ihmal veya 
tadil olunamıyacağmı tasrih eder. Şu halde 29 
ncu maddesi hükmünün de âmir olduğunda 
şüphe ve binaenaleyh bunu tekrarlamakta bir 
ehemmiyet yoktur. Mühim olan nokta, bu mad
denin neyi âmir bulunduğunu tâyinden ibaret
tir. Madde metni aynen şöyledir : 

(Yukardaki maddeler mucibince mebusluk 
sıfatı zail veya sakıt olan veyahut vefat eden 
mebusun yerine bir diğeri intih&bolunur.) 

Yukardaki maddeler ise mebusluk sıfatının 
zevaline, istifa, ademidevam veya memuriyet 
kabulü suretiyle mebusluğun sukutuna ait 27 
ve 28 nci maddelerdir. 29 ncu madde buna bir 
de vefatı ilâve ediyor. 

Zeval, sukut ve vefat hallerinde : 
1. Boşalan yere bir diğerinin intihaptan 

başka bir yolla getirilebileceğine dair kanun çı
karılamaz ; 

2. Bu suretle (boşalan yere yenisinin seçil-
m'iyeceğine dair de kanun çıkarılamaz. 

29 ncu madde hükmünün müeddası, şümulü 
ve emri bunlardan ibarettir. 

Bu maddede seçimin zamanı, şekli ve esasları 
hakkında hiçbir işaret yoktur. 

Halbuki Anayasa vâzıı lüzum gördüğü yerde 
zamanı da tâyin etmiştir. Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzun 34 ncü maddesindeki Reisicumhur-
luk inhilâlinde yapılacak seçimde olduğu gibi... 
Vâzıı kanun burada (derhal) ve (hemen) keli
melerini pekâlâ kullanmıştır. 

Zaman bakımından 29 ncu maddenin sükûtu
nu mânalandıran bir nokta daha vardır : 
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1924 tarih ve 491 sayılı ve halen mer'i Teşki* 

lâtı Esasiye Kanunumuzun 104 heü maddesiyle 
ilga edilen 1921 tarihli ve 85 numaralı Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzda bünyesi itibariyle ara se
çimi mefhumu bulunmamakla beraber yine aynı 
madde ile ilga edilmiş bulunan 1293 tarihli Ka
nunu Esasinin 74 ncü maddesinde, 29 ncu mad
deye örneklik ettiği anlaşılan esaslar mevcuttur. 
Bu 74 ncü maddeyi aynen okuyorum : Heyeti 
Mebusan âzasından biri vefat eder veya esbabı 
hacriyei meşruadan birine duçar olur veya bir 
uzun müddetle Meclise devam etmez veyahut is
tifa eder veya mahkûmiyet veya kabulü memu
riyet cihetiyle âzalıktan sakıt olursa yerine ni
hayet gelecek içtimaa yetişmek üzere usulü veç
hile diğeri tâyin olunur. 

Görülüyor ki, burada münhalin «Nihayet ge
lecek içtimaa yetişmek üzere» doldurulacağı 
yazılıdır... 29 ncu maddenin vâzıı ise böyle za
man tâyin ve tahdidine .gitmemiştir. 

Diğer taraftan Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz 
9 ncu maddesinde (Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kanuna mahsusuna tevfikan millet tarafın
dan müntehap mebuslardan müteşekkildir) de
mekle seçimler hakkında kendisinin tasrih et
mediği noktaların tâyin ve tesbitini özel ka
nuna bırakmıştır. 

Meselâ : 
1. Seçimin sistemi : Ekseriyet usulü, nispî 

temsil gibi; 
2. Kaç vatandaşın bir mebus seçeceği; 
3. Seçimin usulü, tarzı : Tek dereceli, iki 

dereceli, açık veya gizli oy ve tasnif tarzı gibi; 
4. Seçimin zamanı.. 
Görülüyor ki, Seçim Kanuniyle tâyin ve tes-

bit edilecek şeyler öyle teferruat hükümleri de
ğildir. Hattâ misal olarak saydıklarımızdan ilk 
üçü seçimin zamanından daha mühim, çok daha 
mühim unsurlardır... 

Meselâ gizli tasnif seçimi seçim olmaktan çı
karabilir. 40 000 yerine 400 000 vatandaş bir 
mebus seçerse mebus adedi 1/10 a düşer. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz, 4 ncü madde 
ile milletin yegâne ve hakikî mümessili saydığı 
ve hâkimiyet hakkını istimal yetkisini tanıdığı 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden, teşri ve icra 
kuvvetini uhdesine tevdi eylediği bu Meclis
ten bir ara seçiminin zamanını tâyin hakkını 
esirgeyemezdi... Şu halde artık Milletvekilleri 
Seçimi hakkındaki Kanuna bakabiliriz : 
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Ara seçimlerinin icrası zamanı bakımından 

hükmü mahsus 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasıdır.. 
Bâzı hatiplerin 36 ncı maddeyi mevzuubah-

settiği görülmüştür. Bu madde iki yerden se
çilip de bir yeri tercih edince boş kalan diğer 
mebusluk için yine intihap usulüne başvurula
cağını âmirdir.. Zamanı tâyin etmemektedir. Za
man bakımından yine 6 ncı maddenin 2 nci fık
rasına müracaat edilecektir. Şu halde bu ikinci 
fıkrayı ele alalım. Fıkranın yürürlükteki metni 
aynen şöyledir: 

(Ara seçimleri de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi aksine karar vermedikçe, her yıl yine* 
23 Temmuzda başlar ve her iki halde Eylül 
ayının 3 ncü pazarına rastlıyan gün oy verilir.) 

Bâzı hatiplerin 6 ncı madde matlabmın (Se
çimin başlangıcı) dediğini ve maddenin mâ
nasını buna göre tâyin etmek gerektiğini söy
ledikleri görülmüştür.. Madde matlablarmiL 
metne tercihini mümkün sayan bir nazariye 
mevcut değildir. Hattâ kanun müzakerelerine 
ait zabıtların ve gerekçelerin tefsire hizmetleri 
dahi nispîdir... Esas olan daima metindir. 

Görüyoruz ki, fıkramız metninde seçimin 
yalnız başlangıcı değil, oy verme günü de ya
zılıdır. Şu 'halde matlabm kifayetsizliği zahirî
dir. Bu fıkradaki (Türkiye Büyük Millet Mec
lisi aksine karar vermedikçe kaydının, gayet 
karışık, fakat seçim tehiri hakkını asıl olarak 
kabul eden, buraya bir de öne alma salâhiyeti 
eklenmek istendiğini gösteren bir gerekçe ile 
Muvakkat Encümen tarafından konulduğunu 
görüyoruz... Metindeki, her iki halde de., kaydı 
ise müzakereler sırasında Trabzon Mebusu Ta-
rakçıoğlu'nun teklifi ile Umumi Heyete konul 
muştur. 

(Aksine karar vermedikçe) ibaresinin yeri 
gayet mühimdir.. Bu ibare (her yıl) ibaresin
den sonra konulsaydı vazıı kanun ara seçimle
rini ne pahasına ve kaç münhal olursa olsun 
(her yıl) hattâ imkânsızlık halinde dahi yap
mayı emretmiş ve yalnız 23 Temmuzu değiştir
meye, öne almaya müsaade eylemiş bulunacaktı. 
Fakat bu halde yine Eylülün 3 ncü pazarı oy 
verileceğine göre, seçimin başlangıcını daha 
öne almaktan, ue çıkacağını tâyin eylemek bir 
hayli güçleşecekti.. Ne ise, böyle birşey olma
mış ve (aksine karar vermedikçe) ibaresi (her 
yıl)' ibaresinden önceye konulmakla her yıl 

ara seçimi yapılması keyfiyeti Meclisin aksine 
karar vermemesi kaydine bağlanmıştır. 

Bu mülâhazalarımın teyidini bizzat muhale
fet sözcülerinin mütalâalarından da almaklığım 
mümkündür. Birkaç tanesini saymakla yetine
ceğim : 

Evvelâ; 12 Temmuz 1950 tarihli tutanak 
dergisinde ara seçimlerinin o yıl yapılmaması 
hakkında verilmiş bulunan takrir üzerine konu
şan Cumhuriyet Halk Partili bir mebus Mec
lisin seçimin o yıl yapılmamasına karar ver
me yetkisi bulunduğunu sarahaten ifade etmiş
tir. Diğer muhalif mebuslar da bu noktaya iti
raz etmemişler, yalnız seçim yapılırsa iyi olur, 
demişlerdir. 

Saniyen : 2 nci misalim. Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş ve arkadaşlarının Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun bâzı maddelerinin tadili 
hakkında geçen sene verdikleri ve hâlen Dahi
liye Encümeninde bulunan kanun teklifleridir. 
Bu teklif tabbedilmiştir. Teklif sahipleri 2 nci 
fıkradaki (her yıl) ibaresi (Türkiye Büyük Mil
let Meclisi aksine karar vermedikçe) ibaresin
den öne alınarak ara seçimlerinin her yıl yapıl
masını mecburi kılacak bir tadil istemektedir
ler. Gerçi teklifin gerekçesinde bunun bir 
tavzih mahiyetinde olacağı söylenmiş ise de 
tavzih ile tadil arasındaki fark zahirdir ve tek
lif salı ipleri tavzihin yolunu da pekâlâ bilirler. 
Tadil tekliflerinin esbabı mucibe kısmında ay
nen şöyle denilmektedir : 

(Her ne kadar Anayasamız kısmi seçimle
rin hiç olmazsa her sene yapılmasını âmir bu
lunmakta ve Seçim Kanunumuzda da bu isti
kamette bir hüküm bulunmakta ise de...) Teşki
lâtı Esesiyo Kanunumuzun bilinen maddesinde 
(hiç olmazsa her sene) gibi bir kayıt mevcudol-
madığı ve kendileri Anayasa dedikleri için aca
ba mülga metinde bir fark mı var diye Ana
yasaya da baktım... Orada da böyle (hiç ol-
mazsa her sene) gibi bir söz yok. Sadece (inti-
haboluuur) yerine seçilir deniyor. Bir de ve
fat eden ibaresi yerini değiştirmiş ve (ölen) di
ye başa geçmiş. Fark bundan ibaret. Bir ka
nuna telâffuz etmediği sözleri izafe etmek onu 
tefsir değil, tadil etmek olur. Şu halde bu ta
dil teklifi karşısında ve o tadil kanunlaşmadık
ça meselenin kendilerince münakaşa götürür ta
rafı olmamak gerekir. Esbabı mucibeye ih-
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tiraz kaydı olarak koydukları anlaşılan muta- j 
lâalarda ısrar ediyorlarsa bu tadilin gerekçesi | 
kalmaz. j 

Muhterem arkadaşlar, kanunların Teşkilâ- j 
ti Esasiye Kanununa münafi olamıyacağı ve bir j 
kanunun tâyini mânasında tereddüt hâsıl olduk- [ 
ça Teşkilâtı Esasiye Kanunu maddelerinde yer j 
alan prensiplere en yakın tefsirin tercihi gere- ! 
keceğine de şüphe yoktur. ! 

Yalnız Teşkilâtı Esasiye Kanunu değil, bi- j 
linen tefsir kaideleri ve hukuk prensipleri de 
tatbikatta ön plânda gelir, ama yine bu hu
kuk kaideleri icabı olarak hususi hükümler umu- i 
mi hükümleri takyideyler. Hükmü mahsus var
ken umumi hükme girilemez. Hâdisemizin hük
mü mahsusu, Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasıdır. Ve ora
da takririmizin istediği şeye karar verebilme 
yetkisi Büyük Meelise mevdu bulunmaktadır. 

Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu geçen se-
neki konuşmalarında tarih tesbit etmek şartiy-
le ara seçimin yapılmamasına karar verilebile
ceğini kabul etmektedir. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — «Yapıl
masına» dır, okuyunuz efendim. 

MAZLUM KAYALAR (Devamla) — 25. 
V I . 1958 tarihli zabıt ceridesinin 651 nci sahi-
fesi 2 nei sütununda münderiç bu mütalâa asıl 
olarak Meclisin karar hakkını mevcut, fakat I 
tarih şartına bağlı görüyor. Tarih şartı bakı
mından bu mütalâaya bizim takririmiz uygun 
olmak gerekiyor. Çünkü hukuken bir miktarın, 
bir şeyin ve hele bir tarihin muayyen olmasiy- I 
Je kabilitâyin olmaması arasında fark yoktur. I 

Bizim takririmizdeki tarih de kabilitâyin- I 
dir. Bir vakıanın tahakkuku tarih olarak irae I 
edilmiştir. Bu vakıanın tahakkuku da Türkiye I 
Büyük Millet Meclisinin elindedir. Halen mil- I 
letvekilleri seçimi Kanunundaki şikâyet olu- I 
nan aksaklıkları düzeltmeye ve bilhassa seçmen 
kütükleri mevzuunu İslaha matuf iki tadil ta- I 
sarısı var. Birisi Fethi Çelikbaş ve arkadaşla- I 
rınm nispî seçim usulünü ve 40 000 yerine I 
60 000 vatandaşın bir mebus seçmesini ve sai- I 
reyi de ihtiva etmek üzere daha geniş ve de- I 
ğişik hükümleri ihtiva eden tadil teklifi, diğe- I 
ri ise Hükümetin seçmen kütüklerinin tanzi
mine ve yoklamalara ait hükümleri, geçen yıl- I 
ki müzakerelerde tebellür eden Meclis temayü- I 
lünü de nazara alarak islâh eden lâyihası. | 
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Bunlar Meclise mal olmuştur. Hassaten seç

men kütükleri hakkındaki şikâyetlerimizi orta
dan kaldıracak olan hükümlerin bir an evvel 
çıkarılması bizim gayretlerimize bağlıdır. Bu 
vakıanın tahakkukundan sonra ara seçimlerinin 
yapılmasını istemek yersiz sayılamıyacağı gibi 
işi meçhul bir tarihe atmak demek de değildir. 
Şu halde muhalefet sözcülerinin geçen seneki 
mütalâalarını yanlış anlamamış isem kendile
rinden takririmize karşı bir itirazın sâdır olma
ması gerekir.. 

Mezkûr tadil lâyihasının beklenmesinin doğ
ruluğunu kabul etmek için fazla izahata lüzum 
olmadığından bu bahiste serdeyliyeceğim kısa 
gerekçeyi mâruzâtınım sonuna bıraktım. 

Daha önce. mevzuun hukuki cephesini gö
rebildiğim kadar tamamlıyabilmek için Seçim 
Kanununun 36 ncı maddesine ait bâzı mütalâ
alara da temas etmeden geçemiyeceğim.. Mez
kûr maddede, (Bir aday aynı zamanda iki se
çim çevresinden milletvekili seçilirse Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı adaydan tercih 
ettiği seçim çevresini sorar. Aday tercih ettiği 
seçim çevresinin milletvekili olur. Diğer seçim 
çevresinde yeniden seçim yapılır), deniliyor. 
Muhalefet sözcüleri bu maddeye Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 29 ncu maddesinin ara seçim
lerinin tehir edilmeden "yapılacağı hükmünü te-
yideden bir mesnet olarak dayanmışlardır. Hal
buki bu maddede dahi müddet meskût geçil
miştir. Bunun sebebi ara seçimleri zamanının 
bir başka maddenin, 6 ncı maddenin mevzuunu 
teşkil etmekte bulunmuş olmashıdır. Binaena
leyh seçimlerin tehir edilip edilmiyeceğine mü
tedair iddianın mesnedini 36 ncı maddede bula
mayız. Buna mukabil bu maddenin pek entere
san bir tarafı vardır.. O da Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 29 ncu maddesinde mevcudolmıyan 
bir inhilâl şekli ihdas etmesidir. 

36 ncı madde metnine nazaran iki yerden 
seçilen aday tercih ettiği çevrenin mebusu olur. 
Diğer çevrenin mebusu olmaz.. Oranın mebusu 
olmayınca o yerden mebusluk sıfatının zevali 
veya sukutu veyahut istifa da mevzuubahsol-
maz. tktisap olunmayan bir sıfatın zevali, su
kutu ve istifaen terki de mümkün değildir. 
Esasen bizini anayasalarımızın hiçbirinde bir 
şahsa mütaaddit. mebusluk sıfatı birden tanın
mamıştır. Şu halde 36 neı madde, Teşkilâtı 
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Esasiye Kanununun 29 ncu maddesinin tadact-
ettiği şekillerden başka büsbütün ayrı bir in-
hilâl şekli yaratıyor ve onun için de yeniden 
seçim yapılacağım zikrediyor.. Bu yeni seçim 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 29 ncu maddesi
ne bağlanamaz. Halbuki Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 9 ncu maddesinin emriyle yapılan Se
çim kanunları anayasaların derpiş etmesine 
lüzum bulunmayan böyle halleri tanzim edecek 
hükümleri pekâlâ koyabilir... Özel kanunlar 
bâzı hususların Meclis karariyle (hallini derpiş 
etmiş ise bu da mümkündür.. Kanun gibi ka
rar da Meclisin irade izharı şekillerinden biri
dir. (Soldan bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, buraya kadarki mâ
ruzâtımla talebimizin kanunlara ve hukuka uy
gunluğunu göstermeye çalıştım. 

Ara seçimlerinin geri bırakılması için se-ı 
bep bulunup bulunmadığına gelince: 

Hiç şüphesiz bu seçimleri yapmakta iktidar 
partisi bakımından her hangi bir manzur ba
his konusu değildir. (Soldan bravo sesleri) 
Ancak Devlet ve millet idaresi mesuliyetini 
omuzlarında taşıyanlar için kendi partilerinin 
menfaatlerinden üstün tutacağı birçok mülâ
hazalar vardır. Seçimlerin tam bir emniyet 
içinde cereyanını ve hâsıl olacak neticenin 
gerçek tenkidlerden ve haklı şikâyetlerden uzak 
olmasını sağlamak da bu mülâhazalardan bir 
kısmıdır. 

Elimizde bir Seçim Kanunu var. Geçen 
umumi intihabatı bununla yaptık. Fakat 16 
Şubat 1950 tarihinde kabul edilmiş olan bu 
kanunda aksayan hükümler bulunduğu, bilhas
sa seçmen kütükleri bakımından şikâyeti mu
cip noksanlar olduğu görüldü. Bunların telâfisi 
zarureti, Büyük Meclis tarafından üzerinde it
tifak olunan bir keyfiyet oldu. Bu telâfi Seçim 
Kanununda yapılacak tadilât ile mümkün ola
caktır. Bu tadilât tasarıları bugüne kadar Mec
lise mal edilmiş olmasalardı bir diyeceğini yok
tu. Fakat tadil teklifi bir lüzumun sarih ifade
sidir. Bu durumda yine islam lüzumu sabit 
olan fakat düzeltilmemiş bir kanunla seçime 
gitmek tadil tasarısındaki gerekçeyi yok etmek, 
yahut ıslan hususunda izhar edilen temennile
rin ve iddiaların samimiyet ve kıymetini zede
lemek olur. Geçen seneki müzakerelerde ara 
seçimlerine gitmenin bu kütük meselelerindeki 
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şikâyetlerin haklığını tesbite medar olacağı 
öne sürüldü. 

Fethi Çelikbaş ve arkadaşları bir tadil tekli
finde bulunarak bu meseleyi Meclise getirdiği 
gibi Hükümet de tetkikatmı ikmal ve ıslah şe
killerini tesbit ederek diğer bir tadil lâyihasını 
Meclise sundu. Bu hükümlere göre seçmen kü
tüklerinin yeniden tanzimi 3 aya vabestedir. Ka
nunlar ihtiyaçtan doğar. Eğer bu ıslahata ihti
yaç varsa, onu tahakkuk ettirmeden seçime gidil
mesi uygun olmaz. Zira seçim sonu şikâyetlerine 
daha şimdiden yol hazırlanmış olur. 

Bundan önceki ve hele geçmiş devrelerdeki 
tehirleri bugün bir tenkid konusu olarak öne sür
meye mahal yoktur, önceki 8 kararı ele alacak
sak bunların tesbit ettiği tefsir tarzını söyleyip 
bahsi kapamak da mümkündür. Bugün büsbütün 
yeni bir vaziyet ve sebep muvacehesindeyiz, Ace-
ıle ederek, ağrıları bertaraf etmiyecek bir ameli
yat yapmaktansa, biraz sabrederek daha mükem
mel vasıtalarla bu işi yapmak elbet evlâdır. 

Mevcut münhalleri aksak vasıtalarla doldu-
rursak Seçim Kanununda düşünülen ıslahatın 
umumi seçimlere kadar tecrübe ve kontroluna da 
imkân kalmaz. 

Ara seçimlerine mübalâğalı da olsa atfedilen 
faydaların mevcudiyetine gerçekten inananlar 
bizzat seçim ameliyesinin selâmet ve emniyetine 
taallûk eden gerekçemizi reddetmezler... Seçim 
Kanunundaki bu ıslahatın bir an evvel tahakku
kuna ve tekliflerin daha mükemmel bir hale ge
tirilmesine elbirliği ile çalışalım. Bizim emelimiz 
maddi ve mânevi huzurunun korunmasını bizlere 
emanet etmiş olan büyük Türk milletinin ara
dığı her şeyi ve başta emniyetli seçimi sağlamak
tır. Bu itibarla takririmizin yüksek tasvibinize 
mazhar olacağından emin olarak ve hepinizi hür
metle selâmlıyarak huzurunuzdan ayrılıyorum. 
(Soldan, alkışlar, bravo, sesleri) 

RE IS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu adına Turhan Feyzioğlu, 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA TUR
HAN FEYZİOĞLU (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar, sekiz seneden beri sekizinci defa ola
rak, Demokrat Parti Meclis Grupu idarecileri, 
Yüksek Meclisi ara seçimlerinin bu yıl yapılma
ması teklifi ile karşı karşıya bırakmışlardır. Bu 
teklifin Anayasaya aykırı bir cihet taşımadığı, 
mevzuata uygun olduğu yolunda Mazlum Kaya-
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lar arkadaşımızın uzun izahlarını büyük bir dik
katle dinledim. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Par
tisi Meclis Grupu, teklifinin ara seçimlerini yıl
lardan beri olduğu gibi bu yıl da yapmamak 
Anayasamızı ihlâle teşebbüs olduğu kanaatinde
dir. Mazlum Kayalar'm delillerini dinledikten 
sonra da, bu teklifin Anayasamızın hem metnine, 
hem ruhuna ve Seçim Kanunumuzun biraz' sonra 
arz edeceğim esaslarına, tamamiyle aykırı oldu
ğu yolundaki kanaatimi muhafaza ettiğimi arz 
etmeye mecburum. 

Muhterem arkadaşlarım, ilk önceleri bir yıla 
mahsus ve güya masum bir, «Seçim taliki» kılığı 
altında getirilmiş olan bu teklif, sekiz seneden 
beri muntazaman tekrar edilmek suretiyle, tat
bikatta Anayasamızın âmir bir hükmünün, Ana
yasamızın açık bir emrinin fiilen iptal ve ilgası 
mahiyetini kazanmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa müessesele
ri üzerinde büyük bir titizlik göstermek mecburi
yetindeyiz. Anayasa müesseseleri, hele milletin 
hükümranlık hakkı ile ilgili olan secim gibi bir 
müessese, birtakım küçük hesaplara ve politik mü
lâhazalara feda edilmemelidir. Açıkça söyleme
ye mecburum, aziz arkadaşlarım; Atıf Benderli-
oğlu ve iki arkadaşının teklifleri, Anayasamızın 
millî hükümranlık esaslarına riayet yemini etti
ğimiz şu kürsüde, Anayasanın âmir bir hükmü
nün bir defa daha politik mülâhazalara feda edil
mesi teklifidir. (Sağdan, bravo sesleri) 

önümüzdeki teklif, Büyük Meclisten Anaya
sanın âmir bir hükmünün ihlâlini istemektedir 
derken, biraz evvel konuşan arkadaşımızın bir 
sözünü de mesnet olarak kullanmaktan kendimi 
alamıyacağım. Arkadaşımız, Anayasanın 29 ncu 
maddesi müfessir bir hüküm değil, âmir bir hü
kümdür, diye itiraf ettiler. Âmir bir hüküm as
la ihlâl edilemez, bu itibarla seçimin «yapılma
masına» karar vermek mümkün değildir. 

Buna rağmen Meclise sundukları teklif bir 
âmir hükmün fiilen ilgası neticesini verecek, 
şimdiye kadar emsalini gördüğümüz Anayasaya 
aykırı teklifler zümresindendir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 29 ncu 
maddesi son derece sarihtir. «Mebusluk sıfatı zail 
ve sakıt olan veyahut vefat eden mebusun yerine 
bir diğeri intihabolunur» der. Buradaki «yerine 
bir diğeri intihap olunur» sözü iki mânaya çeki-
lemiyecek derecede açıktır. «Yerine bir diğeri in-
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tihabolunur» sözünden «yerine devre sonuna 
kadar kimse intihap olunmaz» mânasını çıkaraıak 
için ne kadar mantık hüneri gösterilirse gösteril
sin, ne kadar zorlanmış tefsirler yapılırsa yapıl
sın, sade vatandaşın aklı selimine bunu kabul et
tirmeye imkân yoktur. 

Mazlum Kayalar gibi, hukuki bilgisi üzerinde 
şüphemiz olmıyan bir arkadaşın değil, fakat hu
kukla zerre kadar alâkası bulunmıyan aklı selim 
sahibi bir vatandaşın dahi, «seçim yapılır» yo
lundaki âmir Anayasa hükmünden «seçim yapıl-
mıyabilir» hükmünü çıkarmasına imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ara seçimleriyle ilgili olarak Anayasadan baş

ka Seçim Kanunumuzda da iki hüküm vardır: 
Bunlar da bizim iddiamızı açıkça teyidetmekte-
dir; Seçim Kanunumuzun altıncı •-. maddesi bizi 
teyidetmeklo beraber, biraz önce arkadaşımız ta
rafından iddiasının bir mesnedi olarak ileri sü
rülmüş bulunmaktadır. Bilhassa bu madde üze
rinde ariz ve amik durmak ve Seçim Kanunumu
zu hazırlıyan Geçici Komisyon müzakereleri es
nasında, Mazlum Kayaların bahsettiği ibarenin 
nasıl, ne zaman, ne maksatla konulduğunu tam 
ve objektif bir şekilde arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasanın 29 ncu maddesi «yapılır» hük

münü taşıdığı gibi ara seçimi ile ilgili olarak Se
çim Kanununun 36 ncı maddesinde mevcudolan 
hüküm de açıkça ara seçimi emretmektedir. Ana
yasada, vefat, istifa veya ıskat gibi sebeplerle hu
sule gelecek münhaller dolayısiyle mutlak olarak 
ara seçimi yapılacağı yazılı olduğu gibi, Seçim Ka
nunu da, kendi bünyesinden doğan bâzı münhal
ler için de mutlaka ara seçimi yapılması emrini 
ihdas etmiş bulunmaktadır. Bu vaziyet Seçim 
Kanunumuzda bir vatandaşın iki ayrı seçim böl
gesinden milletvekili seçilmesi imkânından doğu
yor. iki ayrı bölgeden seçilen bir milletvekiline, 
Meclis Reisi hangi seçim bölgesini seçtiğini so
rar. Milletvekili, seçtiği seçim bölgesinin millet
vekili olur ve diğer seçim çevresinde yeniden 
seçim yapılır. Aynen tekrar ediyorum. «Diğer 
seçim çevresinde yeniden seçim yapılır.» 

Tıpkı Anayasada olduğu gibi burada da hü
küm gayet açıktır, âmirdir. Diğer seçim bölgesin
de seçim yapılır, diyor. Bu «yapılır» kelimesin
den nasıl oluyor da, seçim yapılmaması neticesi
ni çıkarabiliyorlar, arkadaşlarımız? 
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Şimdi, seçim yapılmaması teklifini savunan 

larm dayandıkları madde kanunumuzun 6 ncı 
maddesidir. Muhterem arkadaşlarım, bu madde 
8 seneden beri bu kürsüde ileri sürülür, fakat 8 
seneden beri ara seçicimi yapılmamasını burada 
müdafaa eden arkadaşlarımı/, bir hususu dikkat
le görmemezlikten gelirler. Bu nokta şudur: Bu 
maddenin bir ma.tl.abi, bir başlığı vardır. Bu baş 
lık «Seçim başlangıcı» dır. 6 ncı madde seçimin 
«Yapılıp yapılmaması» noktasından bir hüküm 
ihtiva etmez. 6 ncı maddenin, seçimin yapılıp ya
pılmaması hususunda bir hüküm getirmesine se
bep dahi yoktur. Anayasa «Yapılır» dedikten, se
çim Kanununun 36 ncı maddesi de «Yapılır» de
dikten sonra, 0 ncı maddenin seçim yapılıp yapıl
maması Meclisin takdirine bağlıdır yolunda, hem 
Anayasaya, hem de Seçim Kanununun 36 ncı 
maddesine aykırı bir hüküm getirmesine mantı -
kan da imkân tasavvur olunamaz. O halde seçi
min yapılıp yapılmaması mevzuunu 6 ncı mad
deye bağlamak kabil değildir. Anayasa hükmünü, 
«Meclis isterse ara seçim yapılır, istemezse yapıl
maz» gibi bir anlayışla tefsir etmek ve bunu 6 
ncı maddeye bağlamak kabil değildir. Esasen âdi 
bir kanımla Anayasanın âmir bir hükmü değiş
tirilemez. Anayasadaki hüküm bir âmir hüküm
dür. Bu âmir hüküm, âdi bir kanunla tadil edile
mez. 36 ncı madde ara seçimi yapılır derken, (i 
ncı maddenin, «Seçim» yapılıp yapılmaması Mec
lisin takdirine terk edilmiştir.» tarzında bir bü
küm taşıması m antikan mümkün olmaz. 

O halde 6 ncı maddedeki «Aksine karar ver
medikçe» ne demektir? Vâzıı kanun abesle iştigal 
etmez. 

Altıncı maddenin maksadı vazî gayet mâkul 
ve gayet açıktır, arkadaşlar. Arz edeyim; 6 ncı 
madde, umumiyetle meskftt geçilen matlaptan da 
anlaşılacağı üzere, sadece tarih tesbiti ile ilgili
dir. Seçimlerin yapılması zamanı hakkında Mec
lise sınırlı bir takdir hakkı bırakmıştır. Tekrar 
edeyim, seçimlerin yapılıp yapılmaması hususun
da takdir hakkı yok. Âmir hüküm var. Sadece 
bir tarih tesbit etmek hususunda Meclisin takdir 
hakkı var. Bu takdir hakkından, seçim yapma
mak sanucu çıkarılamaz. Kanunun açık hükmü
nü tevil veya inkâra imkân yoktur. 

Şimdi bu maddede yer alan «Aksine Meclis 
karar vermedikçe» niçin konmuş? Kanunları tef
sir ederken, Osmanlı Anayasasına gitmeden ev-
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vel, şu kanun projesinin ilk şekli ne imiş? Hükü
metten nasıl gelmiş? Encümende ne hale getiril
miş? Nasıl bir teklifle ve hangi sebeple bu hale 
gelmiş? Bunun tetkiki lâzımdır. Hükümetten ge
len şekilde, 6 ncı maddede «Meclis aksine karar 
vermedikçe» ibaresi yoktur. Bir ilim heyetinin 
yapmış olduğu tasarıda da - biliyorsunuz bu ilim 
heyeti üniversite, Devlet Şûrası ve Yargıtaydan 
alınan azalardan teşkil olunmuştur - bu ibare 
yoktu. Bu ibare kanuna nasıl girmiştir? Kars Me
busu Akif îyidoğan'ın, şimdi saflarınızda bulu
nan Behçet Uz'un Başkanlığındaki karma komis
yona vermiş olduğu bir takririn uzun uzun mü
nakaşasından sonra, 6 ncı maddeye bu hüküm gir
miştir. 

Hukukçu arkadaşlarımıza, meselelerin vuzu
hu karşısında, nasıl böyle bir tefsire gidebildik
lerini sormak isterim. Teklif, ara seçimlerinin 
bu yıl yapılmamasına dairdir. 

Ara seçimlerinin falan tarihte yapılması hak
kında değildir. Meclis, ara seçimlerinin bu yıl ela 
yapılmasına karar verdik diyemez. Ara seçiminin, 
başlangıç tarihi filân gündür diyebiliriz. Fakat, 
ara seçimlerinin bu yıl da yapılmamasına karar 
verdik diyemeyiz. (Sağdan, bravo sesleri) 

Şimdiye kadar, sekiz senedir Anayasa dışın
da muamele yapılmıştır. Çünkü ara seçiminin 
yapılmamasına karar verilmiştir. Ara seçiminin 
yapılmamasına karar vermelk, Anayasanın sarih 
emri karşısında mümkün değiHdir. Kanunun 6 
ncı maddesindeki «Aksine karar vermedikçe» 
'hükmü, bizce malûm olan, hattâ kanuna nasıl ve 
niçin girdiğini komisyon müzakerelerinin tet-
kikiyle 'tesbit ettiğimiz bir hükümdür. Bu hü
küm, sadece «Ara seçiminin falan tarihte yapıl
masına karar verdik» demeyi mümikün kılar. 
Ara seçiminin «yapılmasına» karar vermek baş
ka şey, ara seçimlerinin «yapılma'masma» ka
rar vermek başka şeydir. Ara seçimlerinin «Fa
lan tarihte yapılmasına» karar vermek imkânı
nı Meclise bahşeden bir maddeden, «Ara seçi
minin yapılmamasına karar verdik» şeklinde bir 
yetki çıkaramazsınız. Sadece bir seçim gününün 
tesbiti hususunda Yüksek Meclise takdir hakkı 
bırakılmıştır. Bu takdir hakkı, maddenin ekse
riya raeskût geçilen matlabından da anlaşılacağı 
üzere seçimin yapılıp yapılmaması ile değil, 
gün tesbiti ile alâkalı bir takdir hakkıdır. 23 
Temmuzda başlıyacağına, 23 Haziranda başla-
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sın. Eylülün üçüncü Pazar günü oylar verilece
ğine, Ağustosun üçüncü Pazar günü verilsin di
yebiliriz. işte kanun buna karar verebilmeyi 
sağlamıştır. Çünkü 6 ncı madde, sadece başlan
gıç tarihinin tesbitine dairdir. Seçim tarihi iki 
türlü tesbit olunur, 6 ncı maddeye göre : Bunu 
ibir defa ıdaha arz ediyorum : 

Seçim başlangıcı 
«Madde 6. — Seçim dönemi son toplantı yı

lının 23 Temmuz günü seçimin başlangıç tari
hidir.» 

Bu, kanun vâzıının bizzat tesbit ettiği başlan
gıç tarihidir. 

«Ara seçimleri de Büyük Millet Meclisi ak
sine karar vermedikçe her yıl yine 23 Temmuz
da başlar. Ve her iki halde de Eylû'l ayınm 
üçüncü Pazarı oy verilir.» Demek ki, bu sisteme 
göre, Meclisin yetkisi, sadece tarih tesbitine 
münhasırdır. Kanun vâzıının tesbit ettiği tarih
ten başka bir tarih tesbitine yetki vermek için
dir. Yoksa ara geçiminin bu yıl da yapılmama
sına karar verebilmek için değil. 

ENVER KAYA (istanbul) — Sekiz senedir, 
söylüyorsunuz. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Se
kiz senedir söylenmiş olduğu halde bir türlü En
ver Kaya arkadaşımızın kafasına sindiremediği 
bu mevzuu o da arilıyana kadar tekrar etmek 
mecburiyetindeyim. 

ENVER KAYA (istanbul) — Eğer hukuk 
okusaydım, sizi seksen defa cebimden çıkarır
dım. Ben mühendisim... j 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Bir j 
gün öğrenirsiniz. Bu hüküm hangi maksatlarla j 
vaz 'edilmiştir. Hükümet tasarısında ara seçimle- j 
rinin mutlaka, 23 Temmuz tarihinde yapılması ! 
emredilmiş ara 'seçimi için hiçbir takdir hakkı 
Meclise bırakılmamıştı, ilim Heyeti tasarısı da j 
takdir hakkı vermiyordu. j 

Bahsi geçen ibare, karma komisyonca eklen- I 
mistir. Bu komisyonda, Nihat Ermim Bey, Baş- i 
bakan Yardımcısı olarak, ara seçimleriyle ilgili 
6 ncı madde konuşulurken, şöyle demektedir. 
«Anayasamızın şimdiye kadarki tatbikatı, açık 
kalan milletvekilleri için umumiyetle bir sene
yi geçmeksizin yerlerine mutlaka yenilerinin 
seçilmesi yolundadır.» Bakınız teamülden bah
sediyorlar Anayasada teamül bu işte. 
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Şimdi diyebilirim ki, Büyük ekseriyetle se

nede bir defa ara seçimli yapılmaktadır. De
mek ki, bizdeki Anayasa teamülü bu şekilde 
olagelmiştir. • Sözlerine şöyle devam ediyor, 
Devrin Başbakan yardımcısı: «Fakat bu anla
yışı sarih bir kanun hükmü şeklinde taknin 
edip tesbit etmekteki fayda aşikârdır. Ara se
çime gidilmesini Hükümetin takdirine bırakmı
yoruz. Doğrudan doğruya kanunla günü ve za
manı tesbit edilmiş bulunmaktadır. Yapılan 
şeyde Anayasa'ya aykırı hiçbir nokta yoktur. 
Şimdiye kadarki Anayasa tatbikatı zaten bize 
bu yolu göstermiştir.» 

Neden Nihat Erim Bey bütün bu izahatı 
vermek ve yılda bir defa ara seçimi yapılması 
Anayasaya aykırı değildir, demek lüzumunu 
duymuştur? Çünkü bâzı milletvekilleri geçici 
komisyonda demişler ki, «Siz senede bir defa 
ara seçimini teklif ediyorsunuz. Ama, Anaya
sa, münhal vukuunda ara seçimi yapılır, diyor. 
Bir sene beklemeye ne hakkımız vardır. Ana
yasa açıktır ve kısaca ara seçimi yapılır, di
yor. Bir sene beklemek olmaz.» 

Titizliğe bakınız, arkadaşlar. Encümenin 
titizliği ve itirazı işte bu noktadadır. Şimdi 
ara seçimi yapmamak için kullanılmak istenen 
«Meclis aksine karar vermedikçe» ibaresi, işte 
bu titizliğin neticesi olarak maddeye girmiştir. 
Anayasa'nm sarahati karşısında ara seçimi için 
bir yıl beklemek acaba Anayasa'ya aykırı mı
dır, düşüncesi, o zamanki mebusları, her iki 
partiden mebusları titizliğe sevk ettiği içindir 
ki, Hükümet adına verilen yukarıki izahatta, 
«Şimdiye kadarki teamül senede bir ara seçimi 
yapılması yolundadır, senede bir defa ara seçi
mi yapılsın diye bu şekilde bir madde getir
dik», demektedir. 

Bundan sonra gayet aydınlatıcı birtakım 
münakaşalar cereyan etmiştir. 

Bâzı milletvekilleri ara seçimlerinin bir yıl 
gecikmemesi yolunda mülâhazalar serd ediyor
lar. Encümende, soruyor bir milletvekili, Hükü
metten : Anayasa, münhal olunca ara seçimleri 
yapılır dediği halde, bir kanun tasarısı getiri
yor ve ara seçimi senede bir defa yapılır di
yorsunuz. Yani Temmuzun sonunda veya Eylü
lün başında bir milletvekili ölse veya istifa et
se bir sene beklemek lâzımgelecek. Buna nasıl 
tahammül edilir, bu Anayasaya uygun mudur? 
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Hakkâri vilâyetini alınız, diyor; misal geti

riyor: Hakkâri vilâyetinin bir tek mebusu var. 
Hakkâri vilâyetinin bir tek mebusu istifa eder 
veya ölürse Anayasa mucibince bütün seçim 
bölgelerinin temsilcilerini ihtiva etmesi gere
ken şu Mecliste Hakkârili bütün vatandaşları 
23 Temmuza kadar, hattâ Eylüle kadar tem
sil cisiz bırakmaya nasıl razı olursunuz1? Ara se
çimini derhal yapma imkânım vermek lâzımdır 
diyor. 

Arkadaşlar; bu komisyon zabıtları yukarda, 
kütüphanede vardır, istiyen arkadaşımız tet
kik edebilir. 

Bir başka arkadaşımız, Tahsin Bekir Balta, 
bakınız ne diyor? Bakınız o zamanki iktidarın de
mokratik zihniyetine. Arkadaşlar, diyor T. Bekir 
Balta, farzediniz ki, muhalefet bir seçim bölge
sinden 8 - 10 mebusluk kazanıp gelmiştir; o se
çim bölgesi mazbatalarını, şu veya bu sebeple, se
çimde mualleliyet sebebiyle, belki haklı bir sebep
le, Meclisteki ekseriyet iptal ederse veyahut key
fiyetin tetkikini bir kurula verecekse, o kurul ta
rafından iptal edilirse, muhalefetin esasen mev
cut seçim sistemine göre zayıf bir grup ile gel
mesi mümkün olduğuna göre, muhalefetin bir se
çim bölgesinden çıkardığı 8 - 10 mebusun mazba
tasının iptali gelecek 23 Temmuza kadar bir vilâ
yeti temsilcisiz bırakacaktır; 8 - 10 mebusundan 
mahrum bırakacaktır... 

îşte iktidar mensubu T. Bekir Balta'yı üzen 
ihtimal bu idi : 

«Meclis çoğunluğu 8 - 10 mebusun mazbata
sını iptal ederse, bir sene bölgenin Mecliste tem
siline imkân vermiyeceksiniz. Bu, zaten âzası az 
olan muhalefeti baltalar. Bunun için «Bir sene 
yapılmaz» neticesini doğuran bu hükmü koymak 
gayet ağırdır. O itibarla Akif lyidoğan'm ileri 
sürdüğü nokta teemmülden uzak kalamaz.» 

Akif lyidoğan'm, takririni savunurken ileri 
sürdüğü ve maksadı vazıh olarak aydınlatan bir 
iki nokta vardır : Birincisi tek mebusu olan Hak
kâri vilâyeti misali; ikincisi muhalefete mensup 
bir vilâyet mebuslarının toptan mazbatalarının 
iptali ihtimali. 

Üçüncü bir ihtimali de, keza teklif sahibi Akif 
lyidoğan öne sürüyor ve diyor ki : Bir memleke
tin hayatında öyle devirler, öyle zamanlar olar 
ki, Paris Büyükelçisini, diyor, münhal bir yer
den, iktidar partisinin kuvvetli olduğu bir yer-
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den aday gösterip, Hariciye Vekili yapmakta 
memleketin âli menfaati ve dış politikası bakımın
dan ciddî bir zaruret bulunabilir. Bu kesin bir 
hükümle 23 Temmuz olarak takyit edilemez. Bâzı 
hallerde, münhal vukubulur bulmaz bu münhal-
derı faydalanmak mecburiyeti hâsıl olabilir. Bu 
gibi imkânlardan ağır mesuliyetler taşıyan bir 
iktidarı mahram etmeye hakkımız yoktur. İşte 
Akif lyidoğan'm takriri; icabında 23 Temmuzu 
beklemeden seçim yapabilmek maksadiyle verili
yor. 

Arkadaşlar; «Meclis aksine karar vermedikçe» 
ibaresi işte bu suretle metne giriyor. Her yıl se
çim yapılacaktır, bizim Anayasa, teamülümüz bu
dur yolundaki direnmelere rağmen, işte Akif İyi-
doğan, Ahmet Kemal Varınca, Tahsin Bekir Bal
ta, Hulki Karagülle ve başkalarının iştirak ettik
leri çok enteresan ve uzun bir müzakereden sonra 
sözü geçen ibarenin eklenmesi arz ettiğim üç ge
rekçe ile kabul ediliyor. 

Muhterem arkadaşlarım; Fuad Sirmen - Ad
liye Vekili - komisyona Hükümetin görüşünü arz 
ediyor ve diyor ki : Bizim bugün fiilen tatbikat
taki durumumuz ara seçimlerinin daima bir sene 
içinde yapılması ve senede bir defa yapılmasıdır. 
Biz bu kanunu tanzim ederken bu bakımdan şu 
veya bu şahsi görüşlere yer vermiyelim. Bütün 
vatandaşların bileceği muayyen esaslara bağlıya
lım dedik. Onun içindir ki, ilim heyetinin tekli
fini Hükümet aynen benimsedi ve her sene 23 
Temmuzda seçim yapılması hükmünü vaz'etti, di
yor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; o devirde Hü
kümetin hassasiyetine bakınız. Başbakan Yardım
cısı, Akif lyidoğan'm teklifini iyi niyetli bulu
yor. Hakkâri misalini muhalefeti temsilcisiz bı
rakmama endişesini, Paris Büyükelçisinin Hükü
mete iştiraki yolundaki misali kuvvetli gerekçe
ler olarak kabul etmekle beraber, ara seçimle
rinin ne zaman yapılacağını kesin olarak karar
laştırılması yerinde olur. Bunun takdirim Hü
kümete bırakmak doğru değildir, diye ısrar edi
yor. 

Nihat Erim'den naklediyorum; «Hükümet bir 
yerde şansının az olduğunu bilirse Meclise (Mün-
hali) geç bildirebilir. Onun için bunu tamamen 
kanunlaştıracak bir formül bulmak zarureti var
dır» diyor. 

Akif îyidoğan İsrar ediyor, onun da konuşma-
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sini aynen okuyayım; «Devletin öyle hayati bir • 
anı gelir ki; Paris Büyükelçisini milletvekili seç- I 
tirerek Dışişleri Bakanı yapması icabeder. Mem- i 
leketin böyle muhtacolduğu bir adamı, ekseriyet j 
partisi, şansının kuvvetli olduğu bir yerden me- I 
bııs çıkararak icra mevkiine getirir. Onun için 
bendeniz işi şu şekilde tutalım diyorum: Mim- i 
hali bir toplantı yılından daha fazla münhal 
bırakmıyalım. (İşte teklifin ruhu burada: Mün-
hali bir yıldan fazla münhal bırakmıyalım) di- j 
yor îyidoğan. Ancak bâzı hallerde ara seçimi 
için acele karar verme hakkını da Büyük Millet 
Meclisine tanıyalım diyor ve aynen şöyle de- j 
vam ediyor: «farz edelim ki Hakkâri vilâyeti- j 
nin bir mebusu vardır. Inhilâl etmiştir. Bu tak
dirde, bir içtima senesinde o vilâyet temsilcisiz j 
mi kalacaktır » Hulâsa, Akif Îyidoğan, acele j 
hallerde bir seneyi beklemeden bu hakkı Mec
lise tanımış olmak için ısrar ediyor. Nihayet 
Hükümet de asgari bir yıl seçim yapılması yo- | 
lunda ana fikrin mahfuz kaldığından mutmain | 
olarak, îyidoğan'a iltihak ediyor. j 

Nihat Erim şöyle diyor: «Îyidoğan arkada
şımızın bahsettiği fevkalâde haller (Hakkâri'nin 
temsilcisiz kalması, Paris Büyükelçisini mebus 
seçtirmek zarureti ve saire) olmazsa, seçim 23 | 
Temmuzda yapılsın». İşte arkadaşlar, «Meclis } 

- aksine karar vermedikçe.» ibaresinin hangi mak- ı 
sat ve gaye için kanuna ithal edildiğini anlatan i 
müzakere zabıtları bunlardır. Ben bu zabıt
ların özünü olduğu gibi naklettim. ı 

Mazlum Kayalar ve diğer hukukçu arkadaş
larımdan rica ediyorum: Düşününüz, millet hü- j 
kümranlığı mahfuz kalsın diye, Hakkâri gibi 
bir vilâyet, ölüm vukuunda; ta 23 Temmuza ka
dar aylarca temsilcisiz kalmasın diye, yani mil
let hükümranlığı noktasında titizlik gösterile- I 
rek maddeye konulmuş olan bir ibareyi, millet 
hükümranlığı aleyhinde tefsir etmek ve Anaya
sanın ihdas etmiş olduğu ara seçimini 8 sene
den beri fiilen iptal ve ilga etmek, kanun vâzı-
mın iradesine, Anayasanın ve bu ibarenin asıl 
hiçbir mantıki tefsir, böyle bir ibareden ara se
çimini fiilen ilga etmek gibi ters bir neticeyi 
çıkaramaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mesele, teknik 
bir meseledir. Üzerinde objektif şekilde konu
şulduğu zaman bütün iz 'an ve vicdanların niha
yet bir noktada birleşebilecekleri teknik bir | 

1959 C : 1 
meseledir. B\\, bir siyasi tercih meselesi değil
dir. Kimimiz nispî temsili, kimimiz çoğunluk 
sistemini savunabiliriz. Kimimiz yeşili, kimimiz 
maviyi tercih edebiliriz. Fakat açık kanun hük
münü hukuk mantığına göre iki zıt şekilde tef
sir edemeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; millî hükümranlık 
esaslarına riayet yemini ettiğimiz şu kürsüde, 
Anayasa hükmünün kurban edilmesini istiyen 
bir teklifi hep beraber reddederek yeminimize 
sadık kalalım. Anayasanın sarih bir hükmü bir 
defa daha ihlâl edilmek isteniyor. 

, Muhterem arkadaşlarım; şimdi bir hukuki 
delil daha arz etmek isterim; kanuuumuz ara 
seçimi tâbirini kullanıyor mu, kullanmıyor mu? 
Muhterem arkadaşlarım; evvelâ buna cevap 
versin. Ara seçimi bir tâbir olarak neyi ifade 
eder? Bu, bir dönemin başı ile sonu arasında
ki zamanda yapılacak seçimler demektir; adı 
üstünde ara seçimi. Adı üstünde, ara seçimi iki 
uç arasında yapılan seçimdir. Bu iki aç nedir? 
Dönemin başı ile sonudur. Şimdi, bütün bir 
teşriî dönem boyunca, meselâ 10 ncu dönemin 
birinci gününden sonuncu gününe kadar üs-
tüste her yıl ara seçimi yapılmamasına karar 
veriliyor, ondan sonra da deniliyor ki, kanu
nun «Ara seçimi yapılır.» diyen hükmüne riayet 
ediyoruz. Bunun mantıki mesnedi olur mu? 
Tekrar ediyorum, kanunda bir ıstılah olarak 
kullanılan «ara seçimi» bir dönemin başı ile so
nu arasında yapılan seçim demektir. (Sağdan 
bravo sesleri) 

Arkadaşlar, işte bunun içindir kî, ilk ya
pıldığı zaman masum bir tehir teklifi gibi gö
rülen bu «yapılmamasına» teklifleri, hakikatte 
bir müessesenin iptal ve ilgasına müncer ol
muştur. Bu teklifler, fiilen, ara seçimi mües
sesesinin iptal ve ilgası mânasını taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Mazlum Kayalar 
arkadaşımız işin hukuki tarafları üzerinde 8 
senedir bu kürsüden söylenenler dışında, bu 
defa meseleyi yeni bir zaviyeden yakaladığı mâ
nasına gelen bir ifade tarzı kullandı. Bâzı yeni 
fikirler serd etti. Şimdi bu yeni fikirlerin mü
talâasına geçelim. 

Serd ettiği delillerden biri pek de yeni değil
dir, geçen sene Söbati Ataman da söyledi. Cum
hurbaşkanı için Anayasa, münhal vukuunda 
derhal seçim yapılır, demiş. Mebusluk inhilâli 
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için derhal, dememiş. Binaenaleyh yapılmama
sına karar verilebilir; yani bu sene yapılma
masına karar verebiliriz, gelecek seue tekrar 
yapılmamasına karar verebiliriz. 8 sene ara se
çimi yapılmasa da Anayasaya aykırı olmaz, de
niyor!.. 

Anayasanın 34 ncü maddesi, Cumhurbaşka
nı için «derhal» kaydını koymuş ama, istirham 
ediyorum, 500 - 600 milletve'kilinden müteşek
kil Meclisten bir milletvekilliğinin inhilâli ile 
Cumhurbaşkanlığının, yani tek şahıs tarafından 
işgal edilen bir makamın inhilâli arasında en 
küçük bir münaseSbet kurup iddia eden birisi 
mi vardır ki, ona bu yolda cevap veriliyor. 
Böyle bir kimse yok aramızda... Böyle bir şey 
yok arkadaşlar. (Sağdan, gülüşmeler) Bir me
busluk münhal olursa, hemen ertesi günü Mec
lis hali içtimada değilse bile derhal toplantıya 
çağırılsm, bütün mebuslar işi gücü, tatili bı
rakıp Ankara'ya gelsin ve derhal ara seçimine 
karar verilsin diye bir talep mi var ki, 34 ncü 
madde ile karşımıza çıkılıyor? 

Ama kanun vâzımın maksadını demin arz 
ettim. Bu maksada ve Anayasa taamüllerimize 
uygun olarak, hiç olmazsa senede bir defa, âmir 
hükmün yerine getirilmesi lâzımdır. Maksat 
budur. Biz demiyoruz iki tatilde de olsa Mec
lis derhal toplansın, Riyaseti Cumhur Makamı 
inhilâl etmiş gibi derhal Meclis karar alsın, 
her açılan mebusluk için 45 günlük seçim kam
panyası açılsın, bir ara seçimi bitmeden öteki 
ıbaşlasın... Hayır, biz 'bunu istemiyoruz. Ama 
Anayasanın bir metni var, bir ruhu var, bu 
ihlâl edilmesin. 

Şimdi bizim istemediğimiz bir şeyi, Cumhur 
Başkanlığına tatbik edilen bir muameleyi me
busluk inhilâline de tatbik edelim demişiz gibi 
ele alıp, böyle bir delille cevap vermek hukuk 
mantığını zorlamaktır1. Ve işte Anayasanın 
«Yapılır» dediği yerde «Yapılmaması» mânası
nı çıkarabilmek ancak bu gibi mantık zorla
maları ile, yersiz mukayeselerle kabildir. 

Kayalar arkadaşımızın müdafaa ettiği tez, 
hukuken müdafaasına imkân olmayan bir tez
dir. Politik hesaplara dayanan bir tezdir. Po
litik tezler hukuki delillerle müdafaa edMemez. 
Şibih hukuki delillerle, yani hukukiye benzi-
yen fakat aslında ihuküki olmıyan dedillerle 
savunulur arkadaşlar. (Sağdan bravo sesleri) 

Arkadaşımı bu bakımdan mazur görürüm. 
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i Arkadaşım Kanuni Esasinin bir hükmünden 

de bahsettiler. Yani burada, mefhumu muhalif 
yoluyle bir netice çıkarmak istediler. Anaya-

I marnız ara seçimi yapılır dediği ve bu Anayasa
ya göre pekâlâ uzun zaman ara seçimleri ya
pıldığı halde, Seçim Kanunu 6 ncı maddeye 
mesnet ittihaz edilmek istenen kaydın ilâve
sini Akif îyidoğan'm hangi maksatlarla teklif 
ettiği ve kanun vâzımın gayesi açık olduğuna 
göre, niçin, bugünkü Anayasamızı Kanunu 
Esasiden daha ileri bir şekilde tefsir etmek im
kânı varken, Osmanlı Kanunu Esasisinden çok 
daha geri bir şekilde ve millet hükümranlığı
na aykırı bir şekilde tefsir hususunda zorlama 
yapmaktadır. Kanunu Esasideki bu hükmü 
arayıp bulan Mazlum Kayalar arkadaşımızdan, 
elimizde imkân varken Anayasayı daha ileri 
bir şekilde tefsir edelim demelerini beklerdim. 
Cuımlhuriyet Anayasası, bu noktada Osmanlı 
Anayasasından geri değildir. Ancak daha geri 
tefsir edenler vardır. (Sağdan bravo sesleri) 

Muhterem, arkadaşlar, Mazlum Kayalar ar
kadaşımızın ortaya atmış olduğu bir delilden 
dolayı kendisine teşekkür etmek mecburiye
tinde olduğumu arz etmek isterim. Dediler ki, 

I «Meclis aksine karar vermedikçe ibaresi» ta
rih teslbitine mi aittir? 23 Temmuz yerine Ha
ziran'm tcsbiti gibi... Yoksa «Seçim yapılır» 

yerine, veya «Her yıl yapılır» yerine «Seçim 
yapılnıaya'bilir» mânasında mı kullanılmıştır. 
Eğer «Aksine karar vermedikçe» ibaresi «Her 
yıl» ibaresinden sonraya 'konsa idi o zaman 
bundan «Her yıl yapılır ama 23 Temmuz'da 
yapılmaz da Haziran'da yapılır» neticesi çı
karılabilir; o mânaya maksur olurdu diyorlar. 

ı Hayır, arkadaşlar... Bu ibarenin yerine daya-
i narak bn sene seçim yapılmamasına karar ve

remeyiz. Anayasa «Yapılır» diyor mu"? Ayni 
j kanunun 36 ncı maddesi «Yapılır» diyor mu"? 

O Ihalde yapılmaması bahis konusu olamaz. 
| «Aksine karar verilmedikçe» ibaresi tarihe mi 
t aittir, yapılıp yapılmamasına mı aitttir? 

i Arkadaşlar, bunun tarihe aidölduğunun 
I kesin delilini arz ettik. Maddenin bir matlabı 
i 

i vardır. Bu madde esasen sadece seçim gününün 
1 tespitine ait 'bir maddedir. Topye'kûn madde 

birinci harfinden son 'harfine kadar seçim 
| hangi ayın hangi günü 'başlar ve vatandaşlar 
I sandık başına hangi ayın kaçıncı Pazar günü gidip 
! rey atarlar? Bunu tâyin etmek için sevk edil-
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miş bir maddedir, ara seçimi için gün tâyin et
miş, umumi şeşim için gün tâyin etmiştir. Mec
lis yenileme kararı verirse yenileme kararından 
sonraki 45 gün akabinde gelen ilk Pazar gü
nü oy verilir, denmiştir. O bakımdan bu madde 
sadece oy verme gününü tâyin eden bir madde 
dayanılan ibarenin maksadı vaz'ı da. buna, bu
günün tespitine ma'ksurdur. 

Binaenaleyh bu bize Meclis olarak, mebus 
olarak seçim yapma hususunda «Aksine karar 
verme» yetkisi değil, gün hususunda, ay hu
susunda karar verme yetkisini veriyor. Falan 
ayın falan günü seçime ^başlanacağına, vatan
daşların filân tarihte rey verece'klerine karar 
vermek üzere yetki tanıyor. , Sen bu yetkiyi 
seçimi yapdırmamak için kullanıyorsun. Olmaz 
öyle şey arkadaşlarım. Bu bakımdan bu tefsir 
tarzı da hukuk mantığına aykırıdır. (Sağdan 
alkışlar) 

ALÎ RIZA KARACA (Denizli) — işine gö
re tefsir ediyorsun. 

TURHAN FBYZlOĞLU (Devamla) — Eğer 
ben hukuk maddesini işime geldiği gibi tefsir 
edecek bir adanı olsaydım, eğer yüzde yüz ka
naatlerimin adamı olmasaydım, senin iktidarın 
beni kürsümden koparmaz, ben de bugün bu
rada senin karşında olmazdım. (Sağdan bravo 
sesleri) 

ALI RIZA KARACA (Denizli) — Politika
yı mektepte yapdığm için buradasın. (Soldan 
'bravo sesleri) 

TURHAN FBYZlOĞLU (Devamla) — Bu
raya gel de arkadaşım, yüksek hukuki mütalâ
alarınla ikna et beni... 

TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, M. Kayalar benim geçen 
yılki konuşmamdan bir zabıt sayfası zikretmek 
suretiyle netice çıkarmak istedi. 25 . VI . 1958 
tarihli zabıt ceridesi, sayfa 651, sütun 2. Geçen 
yıl söylediklerimi okuyacağım : (Ara seçimleri 
hakkındaki tezimiz Anayasa muvacehesinde bun
ların mutlaka yapılması icabedeceği hususudur. 
Ara seçimleri 23 Temmuz yerine filân tarihte 
başlıyacaktır. ve Eylülün 3 ncü Pazar günü ye
rine falan ayın ilk pazar günü oy verilecektir, 
dense o zaman teklif, Seçim Kanunumuzun 6 ncı 
maddesine uygun bir teklif olurdu. Büyük Mil
let Meclisi, kanunun tesbit ettiği tarih yerine bir 
başka başlangıç tarihi tesbitine' yetkilidir. Ama 
tarih tesbit etmeksizin ara seçiminin yapılmama-
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sına karar vermek Seçim Kanunumuza da, Ana-

i yasamıza da aykırıdır) demişim, geçen sene. Ge-
j çen sene ara seçimlerinin yapılmaması teklifi mü

nasebetiyle mâruzâtımı okumuş bulunuyorum. 
Şimdi görüldüğü üzere bu satırlar da bugünkü 
tezimi teyidetmektedir. Bilmiyorum, bu satırlar
dan kendi tezini teyideden hangi kelimeleri bu
lup çıkardı arkadaşımız? 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Mümtaz Ka
yalar arkadaşımız (Mümtaz değil, Mazlum, ses
leri) Arkadaşımız mazlum olmaktan ziyade müm
tazdır da onun için!... (Gülüşmeler) 

MAZLUM KAYALAR (Bursa) — Teşekkür 
ederim. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, Mazlum ve mümtaz arkadaşı
mız mealen dediler ki, Meclisin kararı kanun gibi 
Büyük Millet Meclisinin iradesinin tecelli yolla
rından biridir. Meclis seçim yapılmamasına ka
rar veriyor. Nasıl kanun Meclisten çıkıyorsa, ka
rar da bu Meclisten çıkıyor, kanun nasıl muta 
ise, Meclisin kararı da millî iradenin tecellisi 
yollarından biri olduğuna göre Meclisin kararı 
da hukukidir, çünkü, millî iradenin tecellisi yol
larından biridir. 

Hayır arkadaşlar, âmme hukukunun değiş
mez bir kaidesi vardır. Bütün makamlar, bütün 
heyetler, teşriî heyetler dâhil, kendi yaptıkları 
kaidelerle bağlıdırlar. (Sağdan, bravo, sesleri) 
Bakanlar Kurulu, bir nizamname yapar, otomo
bil ithaline dair. Bu nizamname değişmedikçe, 
Bakanlar Kurulu bir münferit kararla falan zata 
otomobil ithal müsaadesi veremez. (Sağdan, bra
vo, sesleri) nizamnameye aykırı olarak. 

Bir üniversite senatosu imtihan talimatname
si yapar. O imtihan talimatnamesini değiştirme
den, yazılı yapması lâzımgelen imtihanı şifahi 
yapamaz. Umumi, mücerret mahiyetteki tasar
rufların, müşahhas ve münferit hallerde aynen 
tatbik edilmesi lâzımgelir. Bir teşriî Meclis ken
di yaptığı kanunu değiştirmeye mezundur. Ama 
kendi yaptığı kanunu, kendi yaptığı Anayasayı 

| değiştirmediği müddetçe, o teşriî meclis de tıpkı 
diğer bütün heyetler, makamlar ve şahıslar gibi 
kendi yaptığı kanunla ve Anayasa ile bağlıdır. 

Bunu bir Meclis kararı ile değiştiremez. Ana
yasayı değiştirmenin bir usulü, prosedürü var
dır, 102 pc i maddede yazılı olduğu veçhile k!a* 
nunları değiştirmenin bir prosedürü vardır, iç
tüzüğümüzde ve Anayasada bunlar gayet sarih-
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tir. Fakat Anayasa duruyor, kanun duruyor. 
Meclis kararı ile seçimleri geri bırakıyoruz. Bu, 
tıpkı otomobil ithalini meneden nizamname or
tada dururken o nizamnameyi değiştirmeye as
lında mezun olan bir heyetin, nizamnameyi de
ğiştirmeden bir vatandaşa tatbik etmemesine ben
zer. Veya imtihan talimatnamesini değiştirmeye 
mezun bir senatonun, onu değiştirmeden bir tale
beye talimatname hilâfına muamele tatbik etme
sine benzer. 

Ara seçimlerinin yapılmaması kararı da, Mec
lis çoğunluğunun kararı olsa dahi, bu Meclisin 
yapmış olduğu Anayasaya aykırı, kanuna aykırı 
bir karar olduğu için, hukuka aykırıdır,. Anaya
sanın ihlâlidir, arkadaşlar. (Sağdan, alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ara seçimlerinin 
hukuki bakımdan zaruret olduğunu gösteren hu 
hususlar dışında, bir de ara seçimlerinin siyasi 
bakımdan memlekete kazandırması, bilhassa bu 
sırada kazandırması mümkün olan büyük fayda
ların Meclisin gözünden keçmadığından şüphe 
etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ara seçimleri iktidaıv 
lara ışık tutan seçimlerdir. Çok söylenmiş bir söz
dür, milletin nabzını tutmaya imkân veren se
çimlerdir. Büyük Millet Meclisi Türk milletine 
vekâleten vazife gören bir heyettir. Bizler veki
liz, aslolan millettir. Bizim kararlarımıza ışık 
tutacak olan milletin kararları, milletin temayül
leridir. Büyük Milletin karar ve temayülünü öğ
renmek imkân ve fırsatı eline geçtiği zaman, bir 
temsilci, bir vekil bu imkânı ve fırsatı elinin tersi 
ile itemez arkadaşlar. Hizmet etmekle mükellef 
olduğu milletin sesine kulak verir. Ara seçimleri 
gibi güzel bir fırsatı kaçırmaz. 

ALÎ RIZA KARACA (Denizli) — Burada 
rey çokluğuna ne diye riayet etmiyorsunuz? 

REÎS — Ali Rıza Bey, çok rica ederim mü
dahale etmeyin. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Var
sın etsin. Ara seçimleri iktidar partisi için de kıy
metli bir fırsattır. Bu seçim, büyük seçimin mu
kadder şokunu hafifletebilecek bir seçimdir. (Sağ
dan, bravo sesleri) 

Arkadaşlar, son ay içinde memleketi gezip 
gördük. Vatandaş ciddî istirap içindedir. (Sağ
dan, bravo sesleri), (Soldan, gülüşmeler) 

REÎS — Turhan Bey, çok rica ederim, teknik 
ve hukuki konuşuyorsunuz, bu bahiste devam bu
yurun. 
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TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Reis 

Beyefendi, sizden bir hususu istirham edeceğim. 
Kararınızı bilmek isterim. Ara seçimlerinin bir 
teknik ve hukuki cephesi vardır; bir de politik 
cephesi vardır. Ara seçimlerinin yapılmamasına 
ait takrirler, yıllardan beri daha ziyade politik 
sebeplerle veriliyor. Bu itibarla, meselenin teknik 
ve hukuki cephesi ile birlikte politik cephesini de 
münakaşa etmeye mecburum. Konuşmamı teknik 
ve hukuki cepheye inhisar ettirmek mecburiyetini 
kabul edemem. Ancak mevzuu taşırmamaya âza
mi gayret sarf edeceğime emin olmanızı rica ede
rim. 

REÎS — Teknik ve akademik bir mevzudur. 
Lütfen bu esas dâhilinde konuşmanıza devam bu
yurun efendim. Û 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, memleketin nabzını tutmak im
kânı elimize geçmişken, bırakınız vatandaşları, 
iktidardan memnun olanlar memnuniyetlerini, 
fakat iktidardan şikâyetçi olan vatandaşlar da 
dert ve ıstıraplarını söylemek imkânına kavuşsun. 

Resmî zamlarla yarış halinde devam eden res
mî israf karşısında, bırakın, vatandaş hükmünü 
versin. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, 
Tıpkı ara seçimleri gibi, yıllardan beri daima 

bir yıl sonraya talik edilen bir vait daha vardır: 
«Gelecek yıl nur yılı olacak, bolluk yılı olacak, re
fah yılı, ucuzluk yılı olacaktır.» Sekiz yıldan be
ri, tıpkı ara seçimleri gibi hep bir yıl sonraya ta
lik edilen, ertesi yıla bırakılan bu vaitler hakkın
da vatandaş sözünü söylesin, sandıkların başına 
gitsin, reyini versin (Verecek, verecek, sesleri) 
Muhalefet olarak müddeti çoktan gelmiş olan ma
hallî seçimlere ve kısmi seçime talibiz, bekliyoruz, 
mürüvvet gösterin, bırakın hükmünü versin, va
tandaş. 

ENVER KAYA (İstanbul) — Muhtar seçim
leri gsteriyor neticeyi, her pazar seçim yapılıyor, 
memlekette. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Ha.. 
Her Pazar muhtar seçimi yapılıyormuş. Ca
nım mademki, emniyetli olmıyan kütüklerle 
muhtar seçimi yapmakla iftihar ediyorsun bir 
cesaret göster, umumi seçim yap da daha çok 
iftihar et. Hem bu kütüklerle dürüst seçim ol-
<maz, emniyetli seçim olmaz, bu sebeple mafhal-
lî seçimleri ve ara seçimlerini yapmıyalım der-
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sin; hem de şurada burada, baskı yaparak, yer 
beğenerek aynı kütüklerle yaptığın müfrit bir 
kaç seçimle iftihar edersin. Olur mu böyle 
şey?.. İftihar olunur mu bunlarla?.. (Sağdan 
alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar; Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu tarafından yayınlanan însan 
Hakları Beyannamesi, seçimlerin hür, eşit ol
masını nasıl emrediyorsa seçimlerin devrî ol
masını ve zamanında yapılmasını da aynı şe
kilde emrediyor. 

Devlet olarak kabul ettiğimiz cihanşümul 
însan HaMarı Beyannamesi gereğince de se
çimleri hür, eşit ve zamanında yapmakla mü
kellef olduğumuzu unutmamalıyız. (Sağdan 
alkışlar) 

Sevgili arkadaşlar, ara seçiminde millî bir
lik bakımından, huzur bakımından tehlike gö
renler aldanıyorlar. Memlekette huzur ve sü
kûn, Anayasaya ve kanunlara tam riayetle te
sis edilebilir. Memlekette huzur ve sükûn, an
cak demokratik usullerle tesis edilebilir. Hu
zur ve sükûn, memleketçi usullerle tesis edile
bilir; partiei usullerle değil... Parti mülâhaza-
siyle Anayasayı bile ihlâl ederek değil (Sağ
dan bravo seslesi) 

Muhterem arkadaşlar; 
Ara seçiminde memleket için tehlike gö-

enler aldanıyorlor. Asıl tehlike, seçimi tehlike 
sayan zihniyettedir (Sağdan bravo sesleri)... 

Arkadaşlar; milletin reyine dayanan, mil
letin reyine hakikaten güvenen siyasi teşekkül
ler millî iradenin zamanında tecellisi için can-
atarlar. Seçim isterler. O günü uzatmak değil, 
çabuklaştırmak için gayret sarf ederler. Mil
letin reylerine dayanan ve güvenen bir heyet 
olarak, seçim zamanı gelip çattığında Anaya
sayı zorluyan tefsirlere başvurulacak yerde, 
Anayasanın hükümlerini sadakatle tatbik et
mek yolunu tutarlar. 

Muhterem arkadaşlar, burada ba'his konusu 
olan lâalettayin bir hüküm değil, Anayasanın 
seçime ait mühim bir hükmüdür. Milletin hü
kümranlık hakkı mevzuubahistir. Mustafa Ke
malin 'bu çatı altında, «Efendiler, biz buraya 
milletin hükümranlık hakkını bir malî mevrus 
gibi kullanmak için toplanmadık» dediği hü
kümranlık hakkı mevzuubahistir. 

Arkadaşlar, bir noktayı dattıa arz etmek is
terim. 
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İsviçreli bir Anayasa profesörünün kitabında 

güzel bir teşbih görmüştüm: Birçok parklarda 
çimenlerin üstüne bir levha konmuştur. Levha
da «Çiçek koparmak yasaktır» yazılıdır. Şimdi 
bir adam tasavvur ediniz, evvelâ bu levhayı kal-
durup tarhların üzerine ters çevirsin, ondan son
ra çiçek koparsın. Bu adam, «Benim yaptığım 
suç değildir, çünkü evvelâ levhayı kaldırdım, 
ondan sonra çiçek kopardım» derse bu adamın 
hareketini hukuki mi sayacağız? Elbette hayır!.. 

Anayasa ara seçimleri yapılır diyor. Her se
ne bir Meclis karariyel Anayasanın bu hükmü 
çiğnenmektedir. Bu iş kanuni midir? Evet or
tada bir Meclis kararı vardır ama, yapılan iş 
önce levhayı kaldırıp ondan sonra çiçek koparan 
adamın hareketi kadar kanunidir. (Sağdan bra
vo sesleri ve alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Geçen yıllarda bu kürsüde serd edilmiş olan 

bâzı hukuki delillere de arkadaşımız atıfta bu
lunmuştu. Sözlerimi ikmal etmeden evvel bir 
nebze de bunlara temas edeceğim. 

Bu kürsüde Sebati Ataman arkadaşımız me-
alen demişti ki: «canım, iki yerden seçilen adam 
için veya bir kimse için seçim yapmıyor muyuz? 
Yapıyoruz, ama ne zaman yapıyoruz? 2 Mayıs'ta 
27 Ekimde, yani umumi seçimde.» Bu suretle 
Anayasa hükmü yerine gelmiş midir? Umumi se
çime gidildiği zaman dirilerin de yeri boşalıyor. 
Bütün mebusluklar münhal. Hiç ölü ile diriyi 
bir tutarak mantikî tefsir yapmak mümkün 
müdür? Böyle zorlanmış tefsirlere gidip ara se
çimlerini ihmal edebilir miyiz? Bir arkadaşımız, 
Allah ömür- versin, X ncu Devrenin başından 
sonuna kadar sağlıkla müddetini ikmal etmiş 
ise, hem bu arkadaşın, hem de devrenin birinci 
senesinde Ölen bir zatın yerine 27 Ekimde umumi 
seçim yapmak Anayasanın âmir hükmü ile bağ
daşır mı? Bakıyorum, bâzı arkadaşlarımızın man
tığı bu gibi neticelere müncer oluyor. Kanun di
yor ki, ölenin yerine ara seçimi yapacaksın. 
Ara seçimt Devrenin başı ile sonu arasında olur. 
Ara seçimi umumi seçim demek değildir. 

Geçen sene ve bu sene ortaya atı
lan bir delil de Meclisin çoğunluğundan 
bahsederek; çoğunluk böyle düşünüyor, deme-
sidir. Biraz önce Mazlum Kayalar da buna te
mas eder şekilde konuştu. Fakat, bu konuya en 
açık şekilde temas eden, Adnan Menderes olmuş-
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tur. Adnan Menderes diyor ki: «Mesele çok ba
sittir. - Biz de basit diyoruz, ama bir başka za
viyeden basit görüyoruz. - Ekseriyet bizdedir. 
biz böyle istiyoruz. Yarın siz ekseriyette olursa
nız siz de istediğiniz gibi karar verirsiniz. Ama 
bugün ekalliyettesiniz ve bizim verdiğimiz kara.' 
budur.» (Sağdan gülüşmeler ) 

Görüyorsunuz ki, bu konuda Adnan Bey hu
kuki delil aramak için yorulmuyor. Bana kalırsa, 
iktidar tezini bu tarzda ifade, çok daha açık ve 
samimî bir ifadedir. Menderes Anayasayı, baba-
yasayı karıştırmıyor. Şibih hukuki deliller aranı
yor. Biz ekseriyetteyiz, böyle yapıyoruz, siz de 
ekseriyete geldiğiniz zaman, siz de isteğinizi ya
pabilirsiniz, diyor. 

TEVFİK TIĞLI (İsparta) — Babayasa lâfı
nı geri alın, Turhan Bey. 

TURHAN EEYZlOĞLU (Devamla) — Bu 
kürsüde Hükümet ricalinden bir zatın kullan
dıkları bir tâbirdir. Mamafih, haksız değilsiniz, 
sizi rencide etmek istemem Tevfik Bey, bu söz
den rücu ediyorum, güzel hatırınız için. 

RElS — Geri alınmıştır. 
TURHAN REYZİOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, ekseriyet nasıl olsa değişmi-
yecektir iddiası da ara seçimlerinin yapılmaması 
için bir sebebolarak gösteriliyor. Sanki biz ara 
seçimleriyle iktidar el değiştirir diyormuşuz gi
bi. Dünyanın hiçbir yerinde ara seçimleri ikti
darlar el değiştirsin diye yapılmaz. Şimdi samimi
yetle şu sualin cevabını hep birlikte arıyalım. ik
tidarın değişmesi ihtimali yoktur. Bu sebeple ara 
seçimi yapmıyoruz deniyor. Bunun mefhumu mu
halifi iktidar değişecek olsaydı, ara seçifrıi yapar
dık. Mazur görün bizce 20 küsur münhalle ikti
darın değişmesi ihtimali olsaydı asıl o zaman ara 
seçimi yapılmasından çekinilirdi. (Sağdan, gü
lüşmeler) iktidar değişmesi ihtimali yok iken bu 
seçimden çekinen zihniyet ara seçimi ile iktidar 
değişmesi bahis mevzu olsaydı hiç seçime gider 
miydi? Asıl o zaman ara seçiminden kaçardı. 

Şimdi gelelim kütükler mevzuuna: Arkadaş
lar, 1957 seçimlerinden çıkan netice şudur ki, bu 
seçim kütükleri ile ehemmiyetli bir seçim imkân
sızdır. Mazlum Kayalar arkadaşımız da bu haki
kati itiraf etmiştir. Mevcut seçim kütüklerinin 
emniyetli bir seçime imkân vermediği hususunun 
1957 seçimleri ile anlaşılmış olduğunu hulûs ile 
ifade etmiştir. Ben Demokrat Parti Grupu Baş-
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kan Vekili arkadaşımıza bu açık beyanından do
layı teşekkürü borç bilirim. Demek ki, ortada 
derhal halli gereken bir seçim emniyeti dâvası 
var. Yalnız bu bahiste affınıza sığınarak bir nok
tayı Büyük Meclisin dikkatine arz etmek isterim. 

Bu Meclisten 1954 senesinde, seçim eşitliğini 
kaldıran, vatandaşın seçimde serbestçe oy kul
lanmak hakkını daraltan bir seçim kanunu tâdi
li hemen hemen 48 saate geçmiştir. 1957 seçimi 
arifesinde vatandaşın oy verme serbestliğini da
ha geniş ölçüde kaldıran ve Demokrat Parti mil
let içinde azınlıkta kaldığı halde Mecliste kanu
ni bir ekseriyet sağlamasını mümkün kılan ve 
milletin ekseriyetinin reyini almış olan muhalif 
partileri Mecliste ekalliyet halinde bırakan bir 
kânun 48 saatten de az bir zamanda bu Meclis
ten geçirildi. Azınlık haklarına karşı seçim hür
riyetini yaralıyan tedbirler getiren, radyoda «ben 
söyliyeceğim, sen söyliyemezsin» rejimini ihdas 
edip seçim eşitliğini yok eden kanun tadili için 
48 saat kâfi geliyor da seçim emniyetinin mev-
cudolmadığı kabul ve itiraf edildiği halde, ikti
dar olarak, iki seneden beri neden seçim emniye
tini tesis etmiyorsunuz? Bunun izahı kabil de
ğildir. (Sağdan, alkışlar) 

istirham ederim arkadaşlar, seçim eşitliğini 
ve hürriyetini bozmakta gösterdikleri isticalin 
onda birini, ellide birini, Demokrat Parti idare
cileri seçim emniyetini iade için gösterilmiş ol
salardı seçim emniyeti dâvası çoktan halledilmiş 
olurdu. 

Arkadaşlar, toplantı yılının başlarında muh
tar seçimleriyle ilgili bir kanun tasarısı münaka
şa edilirken aynı şeyleri arz etmiştim. Şüphe 
ettiğimden dolayı muaheze etmişlerdi. Bakalım 
bir senede, önümüzdeki muhtar seçimleri zamanı 
gelinceye kadar bu kütükler düzelecek mi? De
miştim. En geç önümüzdeki senenin son baharın-
da yeni, emin, dürüst kütüklerle seçim yapılacak # 

denilmişti. Yıl geçti şimdi aynı"gerekçe ile seçim 
bir yıl daha geri atılıyor. «En geç» tâbirinin mâ
nası nedir, şu halde... «En geç» ten daha geç olur 
mu? Şu hale nazaran, bu sefer «vallahi, billahi 
en geç...» mi diyeceğiz? (Sağdan; alkışlar) 

Mahallî seçimler «en geç şu tarihte yapı
lacak» diye talik ediliyor. Geliyor o tarih, yine 
seçim yapılmıyor. Bu kürsüden söz veriliyor, 
Dahiliye Vekili çıkıp söz veriyor, Adliye Vekili 
çıkıyor söz veriyor; Demokrat Parti Grupu adına 
teminat veriliyor, kütük işi en geç önümüzdeki 
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sene halledilecektir deniyor; yine geri bırakı
lıyor. Meğer en geçten daha geç varmış. Bu 
işte istical göstermek lâzımdı arkadaşlar. Se
çim Kanunu ıslahata tarafsız bir ilim heyetine 
haavle edilsin; partilerden mütalâa alınsın, 
hulûs ve iyi niyetle, memlekette yeniden 1950 
nin o güzel havası estirilsin diyoruz. 1950 ta
rihli Seçim Kanunu, iktidar ve muhalefetin se-
v;e seve beyaz rey verdiği, iktidar ve muhalefe
tin seçim emniyetini ve eşitliğini gerçekleştir
diği noktasnda ittifak ettikleri bir kanundur. 
Böyle bir kanunu el birliği ile kabul edelim. 
Göreceksiniz akşamdan sabaha şikâyetlerin zer
resi kalmıyacak, sıkılan yumruklar açılacak el
ler birbirini centilmence sıkmak için uzanacak. 
Şunu iyice biliniz ki, aradaşlar, cebri şiddet ile 
hakları fanımıyarak, emniyeti ortadan kaldıra
rak memlekette huzuru tesis edemezsiniz. Dü
rüst, eşit. hür seçimi iade ediniz, elbirliği ile, 
1950 havası içinde bu hakkı millete iade ede
lim. O zaman görüsünüz memlekette siyasi ede
biyat nasıl yumuşuyor. Bu yapılır veya yapıl
maz. İktidarın bileceği şeydir. Yapılmadığı tak
dirde yine iktidarda tutunmak kabil olmaz. De
min arz ettiğim gibi, mesele iktidardan ağır bir 
şokla değil, rahatça düşmektedir. Bir seçim 
olacak ve bu seçim mukadder âkibete varacak-
Mesek bunu zamanında yapmak - ve şokun şid
detini azaltacak bir amortisör kullanmaktadır. 
Bu amortisör seçim emniyetidir, seçim eşitliği
dir. 

ENVER KAYA (istanbul) — Seçimden 
başka düşme şekli mi vardır? 

REÎS — Umumi seçimi konuşmuyoruz Tur
han Bey. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — 
Bundan kasdım şu : Bir iktidardan düşüş ki, 
1950 seçiminin güzel, dürüst, eşit şartları içinde 
olsun, bunu biz de temenni ederiz, milletçe ra
hat ederiz, güzel bir şey olur. Böyle bir seçimle 
düştüğünüz zaman itibarınız çok daha yüksek 
olur. Seçimle düşeceksiniz. Ama seçim emniyeti 
tesis edildiği zaman bu düşüş daha başka türlü 
olur. 

REİS —• Rica ederim, sözlerinizi ikmal bu
yurunuz. 

TURAN FEYZÎOÖLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Yüksek Heyetin takdirine 
bir noktayı daha arz etmek istiyorum. Anaya-
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sanın bir maddesinin ihlâline bir defa göz yu
muldu mu, bunun neticeleri nereye kadar va
rır, bilinmez, arkadaşlar. îyi olmıyan bir ge
lenek teşekkül eder. (Sağdan, «teşekkül etti, 
etti» sesleri) Millet için muhataralar doğar. Hâ
tırasını her zaman hürmetle taziz ettiğimiz 
merhum Faik Ahmed Barutçu'nuA, geçen yıl 
buna benzer bir teklif vesilesiyle, bu kürsüden 
pek güzel ifade ettiği gibi, «"Müesseselerin te
mellerine bir defa sular sızmaya görsün, mü
esseselerin tahribi mukadder olur.» arkadaşlar. 
Buna müsaade etmeyiniz, temellere su sızdırma
yınız. Anayasa müesseselerinin üzerine hep be
raber titreyelim. Millî hükümranlığa, hak eşit
liğine dayanan hakiki millî birliği müşterek 
bir gayretle gönüllerde kuralım. 

Muhterem arkadaşlar; sözlerimi hulâsa ede
yim : Anayasanın açık bir hükmü ihlâl edilmek
tedir. 8 senelik tatbikat gibi, hugün verilmiş 
olan teklif de Yüksek Heyeti, Anayasanın âmir 
'bir hükmünü ihlâle davet etme teklifidir. Bu 
teklife rey vermiyelim arkadaşlarım. Reyleri 
hizler vereceğiz. Fakat nihai hükmü tarih ve 
millet verecektir. Anayasayı siyasi hesaplara 
feda edenler hakkında milletin ve tarihin hük
mü maalesef çok acı olacaktır. (Sağdan, şiddetli 
alkışlar, bravo sesleri) 

REÎS — Sebati Bey, şahsınız adına,,mı? 
SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Mütalâ

amın hilâfına yanlış beyanda bulunduklarından 
dolayı söz istiyorum. 

REÎS — 95 nci maddeye tevfikan mı? 
SABATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Evet. 
REÎS — Daha evvelki mütalâalarının yanlış 

anlaşılması ve kendisine istnatta bulunulmuş 
olması noktasından Sebati Ataman'a söz veri
yorum. Buyurun. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlar, Turhan Feyzioğlu bu kürsüde, 
ismimi de zikrederek, benim bu mevzuda geç
miş senelerde cereyan eden müzakerelerde ifade 
ettiğim bâzı fikirleri, her halde hafızasında 
yanlış kalmış olacak ki, benim ifade ettiğim 
şekilden başka türlü söyledi, bunun için tav
zih etmek mecburiyetini hissediyorum. Derhal 
zabıtlara müracaat etmek imkânına malik ol
madığım ve arkadaşımız da esasen zabıtları iş-
hadederek beyanda bulunmadıkları için, ben
deniz sadece buradaki beyanatına istinadede-
ceğim. 
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Arkadaşımın ifadesine göre ben demişim ki, 

«Efendim, ara seçiminin yapılması lüzumlu ol
duğu hallerde yani mebusluk vefat, istifa şu 
veya bu sebeplerle sakıt olduğu, inhilâl ettiği 
takdirde münhal mebuslukların yerine umumi 
seçimle diğer mebuslar seçilir ve binaenaleyh 
Anayasanın emri nasıl olsa yerine gelir» Benim 
sözlerimi bu şekilde ifade etti. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hakikaten (lâ 
takrabüssalâte) hikâyesine benziyor. Ben 
bunu neyin karşılığı demişim, önce bunu oku
ması lâzım. Kendisi burada bizatihi bir söz söy
ledi ki, bu söz benim bu lâfı o zaman niçin 
söylediğimi aydınlatacak bir karine teşkil edi
yor. 

Sekiz seneden bahsediyor. Biz sekiz sene
den beri üç seçim geçirdik. Şimdi, her geçen 
devrede vefat etmiş bir arkadaşımızın mebus
luğu o devre sonuna kadar münhal kalmış ola
bilir ama, geçen devrenin sonundan sonra ar
tık inhilâl eden bir mebusluk münhal olmak
ta devam ediyor denebilir mi? (Sağdan, gülüş
meler) O mebusluğun münhal olmakta devam 
etmesi keyfiyeti, yani ara seçiminin yapılma
ması keyfiyeti 8 senedir devam eden bir hal 
oluyor denebilir mi? Ben, «Ara seçiminin 23 
Temmuzda başlamak şartiyle Eylül ayının 3 
ncü Pazar günü yapılması keyfiyetinin, aksi
ne Büyük Millet Meclisi kararlar verdikçe, bu 
kararların hükmü ancak yeni seçimler yapılıncaya 
kadar devam eder» dedim. «Münhal mebusluk, 
münhal olma keyfiyeti âzami yeni seçimlere 
gidilinceye kadar, devam eder ve yeni seçim
lerle ortadan kaybolur» dedim. Hakikatte bu 
değil midir? 

Arkadaşlar, bu müzakerenin cereyan etme
sinden sonra, 1957 senesinde Yüksek Meclis 
umumi seçimleri zamanından evvele alma ka
rarı verdik. Binaenaleyh 1957 senesinde, bu 
zamanından evvele alma kararı olmasa idi, ara 
seçimlerinin yapılmasına karar verseydik, mün
hal mebusluk, 1958 e kadar devam edecekti. 
Bu kararla bu münhal mebusluk, bu münhal 
olma keyfiyeti bir sene evvel var olmaktan çık
tı. (Sağdan gülüşmeler, «abesle iştigal ediyor» 
sesleri) 

Şimdi arkadaşlar; benim beyanatımı arka
daşımız burada ridikülize edecek şekilde ifade 
ediyor. Benim o zamanki maruzatım tamamen 
hukuki idi. Benim beyanatım neye istinadedi-
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yor? Arkadaşımız dedi ki; «Anayasa ara se
çimi yapılır dediğine göre inhilâl eden mebus
lukların yerine yenisi seçilir» Evet ara seçimi 
yapılır, bu Anayasa hükmü. Seçim Kanunu-
da (Ara seçimi yapılır) diyor ama Anayasa 
(Ara seçimi her yıl yapılır) diyor mu?.. Demi
yor. Bu hususta Anayasada bir hüküm, bir emir 
yoktur. Ara seçimlerin her yıl yapılacağı hak
kında, Nihat Erim'in dediği gibi, ancak te
amül vardır. Seçim Kanununun bahsedilen 36 
ncı maddesi ara seçimlerinin her yıl yapılaca
ğına dair bir hüküm ihtiva etmemektedir. (Sağ
dan «ediyor» sesleri) 

FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Encümen 
zabıtlarından okudular. 

SABATI ATAMAN (Devamla) — Ara se
çimlerin her yıl yapılması hakkında bir hüküm 
mevcudolabilir, teamül Ihalinde devam eden, 
her yıl yapılması keyfiyetini hükme bağlıyan, 
tahkim eden madde hangisidir? Seçim Kanunu
nun altıncı maddesidir. Altıncı madde çıkınca
ya kadar ara seçimin her yıl yapılacağı hak
kında Anyasada bir hüküm yoktur. Fakat tea
mül vardır. 

Muhterem arkadaşlar; Feyzioğlu arkadaşım 
Seçim Kanununun altıncı maddesine istinade-
diyor. Seçim Kanununun altıncı maddesi her 
yıl ara seçimi yapılması keyfiyetini bir hük
me bağlıyor. Ama mukayyet bir hükme bağlı
yor; (Büyük Millet Meclisi aksine bir karar 
vermedikçe ara seçimi her sene yapılır.) diyor. 
Büyük Millet Meclisi aksine karar verdikçe 
her sene yapılmaz. Mâna bu, arz etmek istedi
ğim mesele budur. (Soldan, bravo sesleri, alkış
lar) 

EEÎS —• Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Çok muh

terem arkadaşlarım, münhal bâzı mebusluklar 
dolayısiyle bu yıl ara seçiminin töhir edilmesi
ne mütedair olan, Mazlum Kayalar ve iki ar
kadaşının teklifi üzerine müzakerelere başladık
tan sonra Halk Partisi sözcüsü muhterem Tur
han Feyzioğlu arkadaşımız evvelâ tamamiyle 
sakin ve kendi şahsi görüşlerini zarif bir üslûp 
içerisinde ifade ettikten sonra şimdiye kadar 
Halk Partisine maalesef musallat olan tehdit 
hastalığına kendisini kaptırarak sözlerinin so
nunu yeni bir tehditle bitirdiler. 

Bendeniz ara seçimlerinin neden tehir edil
mesi lâzımgeldiği hususundaki görüşlerimi, 
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kendilerinin takib ettikleri beyan silsilesi için
de, arz etmek: isterim. 

önce ara seçimlerinin tehir edilmesinin hu
kuk bakımından, Anayasaya ve diğer kanunla
ra aykırı olmadığına kısaca temas edeceğim. 

1950 den beri ara seçimlerin tehiri mev-
zuubahsolduğu zaman Büyük Millet Meclisin
de yapılan münakaşalar neticesinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ara seçimlerine mut
lak şekilde hâkim olduğu artık anlaşılmış bulun
maktadır. Büyük Millet Meclisi ara seçimler 
üzerinde katî, kesin bir kudrete maliktir. Ar
tık bu şüphe götürmez bir şekilde anlaşılmıştır. 
Yalnız bu mukayeseli hukuk kadar, muhterem 
Feyzioğlu dışında kalan çok muhterem Anaya
sa profesörleri tarafından da bu kabul edildi
ği halde, Sayın Anayasa Profesörü Turhan 
Feyzioğlu arkadaşımız bütün bu mütalâları bir 
tarafa bırakarak, sadece kendisinin geçen se
nede bahsettiği mütalâlarını bugün burada tek
rar etti. Anayasa münhal mebusluklar için ara 
seçimi yapılmasını söyler, ama bu seçimin ne 
zaman yapılacağını söylemiyor. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Umumi se
çimlerle diyeceksin. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Evet arka
daşım. 

Dönem bitmeden de umumi seçim yapılır. 
Fakat yine Büyük Millet Meclisinin kararı ile 
olur. Hattâ Anayasa seçimlerin bir yıl tehir 
edilebileceğini de söyler. v 

Şimdi bu istisnaları bir yana bırakalım ve 
bunlar umumi seçim için olduktan sonra ara 
seçimleri için haydi haydi olur. 1924 Anayasa
sından önceki eski anayasalarda ara seçimlerin 
her yıl yapılmasına dair hüküm vardır. Fakat 
1924 Anayasamız, modern bir ruh taşıması iti-
'bariyle ve modern anayasalar bilhassa Fransız 
1789 ihtilâline hâkim olan rnlha göre tevdin 
edildikleri için, klâsik sistemden ayrılıyordu. 
Bugünkü Anayasamız modern anayasalara uy
gun olarak otomatikman ara seçimlerinin muayyen 
müddetler ve devreler içinde yapılması prensipi 
yerine bilhassa partilerin siyasi vüs'atı ve mem
leketin hususi şartları gibi sebepleri göz önün
de tutmak suretiyle parlâmentolara bir takdir 
imkânı vermektedir. Böylece ara seçimleri için 
(Her yıl yapılır) kaydını kaldırmıştır. Aksi tak
dirde durup dururken Anayasadaki bu kaydın 
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kaldırılmasının başka türlü mânası olabilir mi? 
Şu halde bunun bir mânası vardır. Bugün bir 
çok anayasalarda ara seçimlerinden bahsedil-
memekle beraber, birtakım memleketlerin 
anayasalarında ara seçimlerinin partilerin 
siyasi inkişafı dışında bilhassa mühim 
olarak, bir seçim çevresinin tamamiyle temsil 
edilmemesi ve bir de Meclisin adedî nispetinin, 
adedî kuvvetinin muhafaza edebilmesi gibi se
bepler göz önünde tutularak hüküm tedvin 
edilmiştir. Bizim Anayasamız 1924 yılında 
«Her yıl» kaydını kaldırdıktan sonra ara se
çimlerinin memleketimizde ne şekilde yapıldı
ğı malûmdur. Eski Seçim Kanunu muvacehe
sinde ara seçiminin yapılması bir formaliteden 
başka bir şey değildir. Bunun böyle olduğu 
en son ara seçiminde tesbit edilmiştir. Hükü
metler için, partiler için mühim bir durum 
ifade etmiyen şekli ara seçimlerinin, bilhassa 
bugünkü demokrat sisteme girdiğimiz, en son 
Seçim Kanununu kabul ettiğimiz 1950 Türki
ye'sinden sonra bîr kıymet ifade etmediği aşi
kârdır. Parlâmentoda böyle bir teamülün hele 
Nihat Erim'in bahsettiği teamülün bu bakım
dan değeri olmasa gerektir. 

Mazlum Kayalar ve beriden evvel konuşan 
Sebati Ataman arkadaşımız da işaret ettiler ve 
dediler ki, Anayasanın 29 ncu maddesinde ara 
seçiminin ne zaman yapılacağı kaydedilmediği
ne göre, bu bakımdan Büyük Millet Meclisi 
takyidedilmiş sayılmaz. Bunun dışında ancak 
Seçim Kanununun 6 ncı maddesi ara seçimi 
için bir kayıt vaz'etmiş bulunmaktadır. Bu ka
yıt nedir? Bu kayıt ara seçiminin her yıl umu
mi seçimler gibi 23 Temmuz'da başlayacağıdır. 

Kayıt bu ama bunun dışında Meclis mut
lak bir takdir hakkını haizdir. Siyasî şartlara 
ve münhal mebuslukların mikdarma göre ara 
seçimine gitmek lüzumlu mudur, değil midir? 
Bunu Büyük Meclis takdir eder. Takdir ederse 
iki Temmuz'dan evvel de seçime gidebilir, on
dan sonraki diğer bir yılda da yapılmasını dü
şünebilir. Bu mütalâalar, bu düşünüşler yal
nız benim kanaatim değildir. 

Şimdi muhterem Turhan Bey arkadaşım bü
tün bu mütalâalarımızı Anayasaya aykırı görebi
lir. Buna mukabil ben de kendileri gibi Anayasa 
profesörü bulunan birkaç kıymetli ilim adamının 
fikirlerini burada belirtmek isterim; 

Ankara Hukuk Fakültesinden Anayasa Profe-
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sörü îlhan Arsel (Türk Anayasa Hukuku) adlı 
eserinin 138 nci sayfasında : 

«Ara seçimleri her yılın Temmuz ayının 23 
ünde başlar, seçim yapılır. Ancak B. M. Meclisi 
aksine karar verebilir ve hattâ lüzum görürse ara 
seçimlerinin yapılmamasını kararlaştırabilir.» de
mektedir. 

Demek ki, muhterem Anayasa profesörü İl
han Arsel bizden daha ileri gidiyor. Biz o kadar 
ileri gitmiyoruz. 134 ncü sayfada : (Büyük Mil
let Meclisi, bu tarihi değiştirebilir. Bir yıla çıka
rabilir. Hattâ ara seçimlerinin yapılmamasını ka-
raralaştırabilir.) diyor. Muhterem Turhan Fey-
zioğlu arkadaşımız; insaf ediniz, siz öyle diyorsu
nuz, muhterem profesör böyle diyor, biz de kendi 
düşünüşümüze göre konuşuyoruz. Kendi görüş
lerimizi beyan ederken katı olarak iki kere iki 
dört eder gibi bir mesele karşısında mıyız? Yoksa 
sizin görüşünüz başka, bizim izah tarzımız mı baş
ka? Her halde arada bir ayrılık olsa gerek. Bizim 
bununla Anayasaya aykırı bir hareket tarzı güt
tüğümüz yok ki. Sonra bizim Anayasaya yemin 
diye seçim hususunda kayıtlanacağımız bir şeyi
miz de yok. Anayasa profesörünün Anayasa ye
mininden bahsetmesini hayretle karşılarım. (Sol
dan, «Öğrenecek» sesleri) 

Anayasanın malûm 16 ncı maddesine göre : 
(Vatan ve milletin saadet ve selâmetine ve mil
letin bilâkaydüşart hâkimiyetine mugayir bir 
gaye takibetmiyeceğimize ve Cumhuriyet esasla
rına sadakatten ayrılmıyacağımıza) diye yemin 
ettik. Ama (Kur'anı kerime yemin ediyorum) 
şeklinde Anayasaya bir yemin etmedik. Böyle bir 
şey yok. Bu hükmü Anayasa profesörü nereden 
çıkardı bilmiyorum. Milletin hâkimiyeti B. M. 
Meclisinin kararlariyle tecelli eder. 

OSMAN YELTEKÎN (Kars) — (Milletin hâ
kimiyeti) nedir? 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Yine Pro
fesör Bahri Savcı Bey 1958 yılındaki Mülkiye 
mecmuasının 145 nei sayfasında şu mütalâada 
bulunuyor : (önemli olan parlâmento vüsatinin 
muhafazasıdır.) 

Klâsik anlayışa göre, adedi kuvvet mevcut ve 
mahfuz olduğu müddetçe açık mebuslukların dol
durulmasına ve hemen seçim yapılmasına bir 
mecburiyet yoktur. Klâsik bir anlayışa göre bu 
böyledir. 

Muhterem Feyzioğlu arkadaşım, burada mut
laka sizin düşündüğünüz şekilde düşünmediğimiz-
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den ötürü; «Anayasamıza mutlak bir şekilde mu
halif hareket eden vatana ihanet eder, Anayasa 
yeminine ihanet eder» şeklindeki mütalâaya asla 
hakkınız yoktur. (Soldan, bravo sesleri) 

Nitekim, 1950 yılında 14 mebusluk için ara 
seçimi yapılması hususunda burada C. H. P. İs
rarla talepte bulunmuştu. 14 Mayıstan sonra he
nüz 1,5 aylık bir zaman geçmiş ve 1,5 ay sonra 
yine de ısrarla milletin nabzını yoklamak ve aynı 
zamanda ne düşündüğünü anlamak için ara se
çimi istenmişti. «Millet aldanmıştır, hata etmiş
tir» denilmiş ve onun neticesinde kazara Demok
rat Partiyi iktidara getirdiği için bu hatasını tes-
bit maksadiyle ara seçimi yapılmasında ısrar 
olunmuştu. Bunun münakaşası yapılırken C. H. 
Partisini temsilen Zihni Betil arkadaşımız, aksine 
karar verilebileceğini de beyan etmiş, «Fakat ne 
olur, bu sefer de aksine karar vermeyip ara seçi
mi yapalım» demişlerdir, 

1951 de ara seçimi yapıldı. 1952 ve 1953 yıl
larında lüzum kararı üzerinde münakaşalar ya
pıldı. Anayasaya aykırılığı meselesi Faik Ahmet 
Barutçu arkadaşımız tarafından ileri sürüldüğü 
gibi, Turhan Feyzioğlu arkadaşımızın da şimdiki 
mütalâası hemen hemen aynı şekildedir. Bütün 
bunlara, Türk milleti 1954 yılında Demokrat 
Partiye vermiş olduğu muazzam reylerle ve C. H. 
Partisini ancak 3 1 - 3 2 mebuslukla temsil ettir
mekle cevabını vermiş oldu. 

1954 senesinden sonra 1955, 1956, 1957 sene
lerinde de ara seçimi yapılmadı. 1956 senesinde 
ara seçimleri ertesi yıla bırakılırken, 1957 de bel
ki ara seçimi yapılacaktı. Ama 1957 de umumi 
seçimlere gidildiği, seçimler bir yıl öne alındığı 
için, o sene de ara seçimleri yapılmamıştır. 

Şimdi 1956 da ara seçimlerinin yapılıp yap?l-
maması mevzuu bu kürsüde konuşulurken ben
deniz söz almış ve bu fikirleri savunmuştum. Bu 
arada Halk Partisinin naşiri efkârı olan Dünya 
gazetesinde ara seçimlerinin yapılıp yapılmaması, 
yazılmamasmm Anayasaya 'aykırı olup olmadı
ğı, ertesi yıla veya bir dönem sonraya bırakı
lıp ıbırakılamıyacağı mevzuunda bir seri maka
leler yazıldı. Bu makalelerin netieesin'de 25 Tem
muz 1956 tarihli Dünya gazetesinde yazar dü
şüncesini şöyle -hulâsa ediyor. (Sağdan, «Kim 
yazmış?» sesleri) Alp Kuran isminde bir yazar. 
25 Temmuzda neşredilen <bu makalede : «Ara 
seçimlerinin bir yıl geri bıra'kılması 'kanunun 
sözüne 'aykırı değildir. *( Turhan Feyzioğlu'nun 
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mütalâasının aksine bir mütalâadır.) Fakat 
Anayasanın emredici ve lıuku'k prensipleri kar
şısında ara seçimlerinin önümüzdeki yıl mutla
ka yapılması gerekecektir. Ara seçimleri bir yıl 
tehir edilebilir. Ama bütün bir dönem sonunda 
bir defa olsun yapılmalıdır.» denilmiştir. Yani 
«Diğer yıla tehir edilebilir, ancak bir devre es
nasında bir ara seçimi olsun yapılmalıdır.» Fik
ri mütalâası bu... «Dünya» gazetesinin bu yazısı 
aşağı - yukarı Halk Partisinin görüşünü ifade 
eden bir mütalâadır ama 'Turhan Bey burada.de-
ğiştir diler... 

FETHİ OELİKBAŞ (BurÜur) — Yok canım, 
bir yazarın şahsi mütalâası, Halk Partisinin mü
talâası olabilir mi? 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Mahkeme
lerden bile sorulan suallerde verilen cevaplarda 
«Dünya» gazetesinin aşağı - yukarı Halk Par
tisinin siyasi 'görüşünü ifade ettiği belirtiliyor. 

'Muhterem arkadaşlar, bilhassa bizim Ana
yasamızda ara seçimlerinin hangi zamanda ya
pılması 'gerektiği hususunun tasrih edilmemesi, 
Büyük Millet Meclisinde husule gelen münhal-
lerin miktarını, aynı 'zamanda siyasi şartların 
göz önünde tutulması imkânını vermek içindir. 
Yoksa geçen sene inhilâl eden 2 - 3 mebusluk 
için hemen bir seçime gidilmesi mânasında de
ğildir. 6 ncı madde'den bahsettiler. 

Altıncı maddedeki zaman kaydı bir teamülü 
bertaraf etmek için değildir. Görülüyor ki, Se
çim Kanununda zamanı tesbit eden altıncı mad
de hakikaten kifayetsizdir. Orada daha birçok 
hükümlerin yer alması lâzımgelirdi. 

Meselâ Yunanistan'da devrenin son yılında 
seçime 'gidilmez, ara seçimi yapılmaz. Gülüyor
sunuz, Sayın Profesör Feyzioğlu, ben madde 
söylüyorum, madde 69! 

Ayrıca Yunanistan Anayasa hükmüne göre, 
meclis umumi adedinin dörtte birini aşan bir 
münhal 'olmayınca, ara seçimine gidilmez. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Öyle değil. 
SERVET (SEZGİN (Devamla) — Böyledir. 

Yine Fransa'da bütün seçim çevresini temsil 
etmeyi temin maksadiyle Fransız 'Seçim Kanu
nunun 17 ve 18 nci maddeleri gayet güzel hü
kümler koymuştur. Fransız Anayasası ara seçim
lerini, hattâ umumi seçimlerin zamanını Umumi 
Seçim Kanununa bırakmıştır. Fransız Seçim Ka
nununun 17 nci maddesi aynen şöyle diyor : 
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«Bir seçim çevresinin tutanağının tamamının 
iptali ('ki o takdirde seçim çevresi tamamiyle 
mebussuz kalmaktadır) veya bir seçim çevresin
deki aday listesindeki bütün adayların istifa' ve
ya ölümiyle tamamiyle tükenmişse bu takdirde 
ancak ara seçimine gidilir. İşte 1946 modern 
Fransız Anayasası bu. İşte bizim ;Seçim Kanunu
nun 6 ncı maddesinin müzakeresi esnasında 
«Hakkâri 'deki mebusun 'ölümü halinde ne ola
cak?» sualini bu şekilde Fransızlar bertaraf et
meye çalışmışlar. Bizim Anayasamıza ıgöre her 
mebus bütün seçim bölgelerini, bütün Türk Mil
letini temsil eder. Bu bakım'dan da Hakkâri me
bussuz kalmamış demektir. 

ALİ RİZA KARACA (Denizli) — işlerine 
geldiği zaman öyle söylerler. 

SERVET (SEZGİN (Devamla) — İşte bu se
bepler ve şartlar altında dünya parlâmentola
rında bugüne kadar ara seçimlerinin anayasa-
larca anlaşılan gayelerine igöre ara seçimleri
ne Büyük Millet Meclisi hâkimdir. Büyük Mil
let Meclisi mebus açıklarını ve siyasi şartları 
nazarı itibara alarak ona ıgöre hareket eder. 
Türkiye 'de de durum bu merkezdedir. Bu şekil
de bir sonraki yıla tehir kararı vermek, hiçbir 
suretle katiyen Anayasa ve kanunlar hükümle
rine aykırı olmaz. 

Şimdi, ara seçimlerini tehir etmekte hakika
ten bir zaruret var imidir ? İşin siyasi cephelerine 
geliyorum. Sözlerim benim şahsi görüşlerimin 
mahsulüdür. Bu suretle de Turhan Feyzioğlu 
arkadaşıma cevap vermek istiyorum. Bence, ken
di görüşlerinin aksine, hakikaten Türkiye'de bu
günkü siyasi şartlar bir ara seçiminin yapılma
sına imkân vermemektedir. Maalesef bu hususta 
sizlerin de büyük kusurlarınız vardır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Allah, 
Allah.. Neymiş kusurumuz? 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Müsaade 
ederseniz söyliyeyim. 

Fethi Bey; -bakınız Turhan Feyzioğlu bizim 
kendisini dinlediğimiz gibi o da bizi sükûnetle 
dinliyor. (Sağdan, «Biz de dinliyoruz» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; her şeyden evvel Halk 
Partisinin, Türk milletinin reyleriyle ve meşru 
bir şekilde iktidara gelen Demokrat Parti ekse
riyetine gayrimeşruiyet izafe eden fikrinden 
vazgeçmesi lâzımdır. Hayır, mesele o değil ar
kadaşlar. Ortada bir 1946 seçimi yok. 1957 se
çimlerinde nasıl bir seçimle buraya gelip ekseri-
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yeti temsil ettiğimiz hepimizin malûmunuzdur. 
(Soldan : «Müşahitlerinin zabıtta imzası var» ses
leri) Muhterem arkadaşlar, gizli rey alenî tasnif 
sistemi içerisinde 1946 nın gizli tasnif ve sandık 
kırma usullerine başvurmanın imkân ve ihtimali 
yoktur. 

OSMAN ALİŞÎROĞLU (Ankara) — Ya İs
tanbul seçimleri, rey sahtekârlığı?.. 

ENVER KAYA (istanbul) — Öyle olsa bu
raya gelebilir mi idiniz? 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, kütüklerde hiç kimse bir sahtekârlık 
yapmaya tenezzül etmez. Demokrat Parti bir sah
tekârlık yapmayı veya hile ve cebirle şu veya bu 
kimsenin bir tek reyini çalmak suretiyle buraya 
gelmeyi en büyük şerefsizlik sayar. Bu, Türk 
Vatanına, Türk Milletine yapılacak en ağır, en 
feci bühtanlardan biridir. Sureti katiyede böyle 
bir alçaklığa tenezzül edecek kimse içimizde ne 
bugün vardır, ne de yarın olacaktır. (Soldan, 
bravo sesleri, sağdan, gürültüler) Müsaade bu
yurunuz. Kütükleri muhtar, kaymakam ve sair 
idare âmirleri tanzim eder. İlân olunur, hataları 
tashih edilir. A.m<ı buna rağmen unutulabilir, 
zühul olabilir. Nitekim biz, eşimle birlikte 1957 
seçimlerinde burada kaydedilmediğimizden reyi
mizi kullanmak imkânını bulamadık. Bunda bir 
rey sahtekârlığı var mıdır? İdare âmirinin kü
tüğe yazmamış olması iktidar olsun, muhalefet 
olsun, aynı neticevi tevlidetmez mi? Eşimin reye 
katılamamış olması partim için kayıp değil mi? 
Her iki taraf için de netice aynıdır. Şu halde 
buna temas ederek; kalkıp, rey sahtekârlığı oldu, 
diye seçimlerin gayrimeşruluğunu ileri sürmek 
çok hatalı olur, arkadaşlar. 

Seçmen kütüklerini düzeltelim; bunda biz de 
sizinle beraberiz. Fakat bu esbabı mucibeye da
yanarak 1957 seçimlerinin maluliyetini ortaya 
atarak bir takas muamelesine girişmeye asla hak
kınız yoktur. (Soldan, bravo, sesleri) Bunu zi
hinlerden çıkarmak lâzımdır. Siz nasıl meşru ola
rak gelmişseniz aynı şekilde bizim de meşru ola
rak gelmiş olduğumuzu kabul etmeniz lâzımdır. 

TEVFÎK İLERİ (Samsun) — Biz, daha 
meşru geldik. 

ENVER KAYA (İstanbul) — Biz, daha meş-* 
ruyuz. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Benim için 
ikisi de meşru. Ne ise. Bu münakaşayı bırakma
nız lâzımdır. 
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İkincisi mütemadiyen tehditlerinizden vazgeç

meniz lâzımdır. En son burada Turhan Feyzioğlu 
arkadaşımın tehditle sözünü bitirdi. Kendilen 
Anayasa Profesörüdür. «Size hatırlatmak isti* 
yorum, dedi, en büyük mesuliyetle karşıkarşı-
y asınız!» Âdeta Fidel Gastro gibi şeyler söyledi. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Tari
hin hükmünden bahsetim. (Soldan gürültüler.) 

REİS — Devam buyurun. Umumi Heyete 
hitabedin Servet Bey. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Burada 
ipteği yapılmadığı takdirde yapmıyacağı kö
tülük olmadığını beyan eden muhterem liderler 
gördük. Burada hepimizin âdeta halk mahke
meleri önüne sevk edileceği şeklinde konuş
malara rastladık. Yurdun her tarafında seh
palara götürüleceğimizden bahseden konuşma
lara rastladık. (Sağdan gürültüler) Müsaade 
ederseniz size bunlardan örnekler okuyayım. 
«Adnan Menderes gaddar, insafsız bir siyaset 
adamı İkinci Abdülhamid gibi bir gün düşecek
tir.» (Sağdan doğru sesleri) Demek doğru, bun
lar söylenmiş. «Zayıf adam, oyalamış, yalan söy
lenmiştir, küçük kafasiyle bunu yapmıştır.» Bun
ları fikrimi izah için üzülerek söylüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu söyleyerek bir 
neticeye gelmek istiyorum. Bunlardan vazge
çelim demek istiyorsunuz. 

REİS — Servet Bey, Umumi Heyete hita
bedin lütfen. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Bunla
rın okunması size çok güç geliyor her halde. 
(Sağdan gürültüler ) 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Servet Bey 
rica ederim havayı bozmayın. 

REİS — Servet Bey, Umumi Heyete hitaba 
devam buyurun. Karşılıklara lüzum yoktur. 

SERVET SEZGİN (Devamla)— Sırası ge
lince şunları yaptık diyecek; yağma yok! 

«İtalya'da Musolini'ye 24 yıl tapıldı ve ne
ticede öldürüldü. Ey... Adnan Menderes! sen
den asla çekinmiyor, korkmuyoruz.» (Sağdan 
elbette sesleri) 

C. H. P. nin ... tarihli kapalı yer toplantı
sında yapılan konuşmada şöyle denmiştir. 
(Sağdan «kim söylemiş?» sesleri) İsmini bilmi
yorum. (Sağdan gülüşmeler «o polisin zaptı» 
sesleri) Size isim de vereyim. 

REÎf̂  — Siz kendinizle mukayyetsiziniz Ser
vet bey.. 
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SERVET SEZGİN (Devamla) — Size isim 

de vereyim. İsterseniz Sırrı Atalay Bey sizin 
konuşmalarınızı* da burada okuyayım, Ali Be
yin konuşmalarını da okuyayım. Burada hepsi 
var. İsterseniz muhterem liderinizin 1951 seçim
lerindeki konuşmasını da okuyayım. 

REİS — Servet Bey lütfen Umumi Heyete 
hitabediniz. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 
benim ifade etmek istediğim şudur; bazan çok 
ağır, bazan orta dozda, bazan da mülayim teh
ditlerine devam etmektedirler. Meselâ zarif 
tehditlerinden birine misal vereyim; muhterem 
Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımız burada dolar 
primi meselesi konuşulurken, bunun Türk para
sını koruma hakkındaki karara uymıyaeağını, 
isabetsiz olduğunu burada ileri sürdü. (Sağ
dan; «Sadede gel», sesleri) 

REİS — Lütfen mevzu içinde konuşunuz, 
efendim. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Hayır, bir 
misal veriyorum... isabetsiz olduğunu ileri 
sürdü, ve gayet zarif bir tehdit ile işi bitirdi. 
Turhan Feyzioğlu arkadaşımız gayet güzel baş
ladı, gayet mukni izaha çalışıyordu, ben de 
dinlemeye gayret ediyordum, iş siyasi safhaya 
gelince o da sözü muazzam bir tehditle bitirdi. 

Muhterem arkadaşlarım; üçüncü siyasi se
bep muhalefetin fikirlerinde fedakârlık yapma
sını beklemiyoruz, aksi takdirde bu muhalefeti 
inkâr etmek olur. Bu fikir medenî ölçülerle 
nezaket kaideleri dairesinde,, parlâmento âda
bına uygun bir şekilde olmalıdır. Biraz evvel 
Turhan Feyzioğlu arkadaşımız konuşurken biz 
de sakin sakin dinledik. İlk hareket sizlerden 
gelir ve biz de dinleriz. Fakat başlangıç siz
dendir. 

Fikirlerin ifade şekli var. Ama siz mütema
diyen, her zaman ve her yerde fikirlere haka
ret edercesine, tahrik edercesine, şeref v hay
siyetlere tecavüz edercesine konuştuğunuz ve 
hareket ettiğiniz takdirde normal siyasi huzur 
teessüs edemez. 

Şimdi muhalefet şiddet politikasından, gay-
rimeşruiyet iddiasından, tahrik edici hareket
lerden vazgeçmediği takdirde biribirimize gir
memiz ve vahîm neticelerle karşılaşmamız mel
huzdur. Ben bu ara seçimlerinin tehiri müna
sebetiyle bugün yapılacak müzakerelerde Halk 
Partisinin daha şiddetli hareket etmesinden 
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korkuyordum. 

TEVFİK İLERİ (Samsun) — Neden korku
yorsun ? 

(Soldan; gürültüler, «Neden korkuyorsun, 
biz hiçbir şeyden korkmayız», sesleri) 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Arkadaş
lar; korktuğum şey şudur: Vatanımızın demok
rasi mücadelesinin tam bir huzur ve emniyet 
içerisinde yapılmasının gölgelenmesidir. Benim 
başka hiçbir endişem yoktur. Kimseden kork
mam Tek korkum, Türk milletinin huzurunun 
ihlâli ve demokrasinin gölgelenmesidir. 

Binaenaleyh, fikirlerimizi bu şekilde beyan 
ettikçe, kürsüye zorla gelmek, sıra kapaklarını 
vurmak ve cebrî hareketler yapmaktan vaz
geçildiği andan itibaren siyasi huzur -teessüs 
edebilecek ve bu memlekette hakikaten normal 
ara seçimleri ve umumi seçimleri tatbik etme 
imkânı husule gelecektir. (Sağdan, gürültüler) 

Çok rica ediyorum Turhan Feyzioğlu arka
daşım, ne olursa olsun konuşmalarınızda teh
ditlerden vazgeçiniz. 

Son olarak şunu söyliyeyim ki, hiçbir su
retle ara seçiminin tehiri Anayasa'ya aykırı de
ğildir. Memleketin bugünkü siyasi şartları ma
alesef ara seçiminin tehirini icabettirmektedir. 
(Sağdan; alkışlar) Sizin alkışınıza hiçbir ihti
yacım yoktur. (Sağdan; alkışlar) 

REİS — Servet Bey, sözünüzü tamamlayı
nız. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Muhte
rem Reis Bey, ben burada fikirlerimi ifade 
ediyorum. Bir mebus olarak fikirlerimi ifade
ye tamamiyle hakkım mevcuttur. 

Muhterem Anayasa Profesörümüzün burada
ki sözlerini alkışladınız. Ben aksi mütalâada bu
lunan bir profesörün sözlerini okudum. Neden 
onu alkışlamadınız? Çünkü burada, bir kah
raman edası ve tam bir ilim adamı sıfatiyle be
yan edilen fikirlerin yerinde olmadığının ileri 
sürülmesi hoşunuza gitmedi. Hattıhareketi-
nizin vebali, mesuliyeti sizin de omuzlarınızda
dır, tarih sizin de hakkınızda hüküm verecek
tir! (Sağdan; alkışlar) Bu havanın teessüsün
de bilhassa sizin tarihî mesuliyetinizden zerre 
kadar vicdanen şüphe etmiyorum, arkadaşlar. 
Hürmetlerimle. (Soldan; alkışlar) 

REİS — Havanın çok sıcak olması dolayı-
siyle İnikada 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati: 17,40 



ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 18,10 

REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 

KÂTİPLER : Kemal Özer (Kütahya), Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli) 

REİS — Celseyi açıyorum. Bir takrir var 
okuyoruz. 

3. — İmar ve İskân Vekili ve Maliye Vekili 
Vekili Medeni Berk'in, Hazineden belediyelere 
devredilecek arazi ve arsa hakkındaki kanun lâ
yihasının kurulacak Muvakkat Encümende görü
şülmesine dair takriri (4/144) 

Yüksek Reisliğe 
Hazineden belediyelere devredilecek arazi ve 

arsa hakkındaki kanun lâyihası Dahiliye, imar 
ve İskân, Maliye ve Bütçe Encümenine havale 
edilmiştir. 

işin ehemmiyet ve müstaceliyetine binaen bir 
an evvel kanuniyet kesbetmesi için havale edildi
ği encümenlerden üçer âza seçilmek suretiyle teş
kil olunacak Muvakkat bir encümende müzakere
sini arz ve teklif ederim. 

imar ve iskân Vekili ve 
Maliye Vekili Vekili 

Medeni Berk 

RElS — Efendim, teklif veçhile imar, Dahi
liye, Maliye ve Bütçe encümenlerinden üçer âza 
alınmak suretiyle bir Muvakkat Encümen kurul
masını reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Muvakkat Encü
men kurulmuştur, icabı yapılacaktır. 

Selim Soley, buyurun. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Söz sıramı Tur

han Feyzioğlu'na verdim. 
REİS — Selim Soley söz sırasını Turhan Fey-

zioğlu'na vermiştir. Buyurun Turhan Bey. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlarım, yüksek huzurunuzıı kısaca 
işgal etmek üzere kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

Sebati Ataman'ın ve benden sonra konuşan 
Servet Sezgin arkadaşımızın ileri sürmüş olduk
ları bâzı mütalâalara cevaplarımı ve bâzı yazar
ların yazılarından çıkarılan sonuçlara dair nok-
tai nazarımı arz edeceğim. 

Evvelâ Sezgin arkadaşımın hakkımda ibzal 
buyurduğu güzel sözlerden ve konuşmamı 
«Mukni» diye vasıflandırmasından dolayı kendi
sine teşekkürle mukabele edeceğim. Yalnız beni 
üzen bir hareket tarzına işaret etmeden geçemi-
yeceğim. Üzüntüm şahsım hesabına değil, haki
katen sevdiğim ve hürmet ettiğim bir arkadaşım 
hesabmadır. Kürsüye yeniden gelişimin başlıca 
sebebi de budur. Bilgisine hürmet ettiğim, seci
yesine hürmet ettiğim, Siyasal Bilgiler Fakül
tesinin değerli Profesörü Bahri Savcı arkadaşı
mın görüşü Sezgin tarafından çok yanlış nakle
dildi. Dediler ki; Siyasal Bilgiler Fakültesi Hu
kuk Profesörü Bahri Savcı, Siyasal Bilgiler Fa
kültesi Dergisinin Eylül 1958 tarihli nüshasında 
ara seçimlerine dair yazı yazmıştır. Yazının bir 
yerinde, ara seçimi yapılmamasının caiz olduğu 
noktai nazarını tervicetmiştir. Bu da Profesör
dür, Feyzioğlu yanılıyor, demek istediler. 

Muhterem arkadaşlar, Siyasal Bilgiler Fa
kültesi Anayasa Hukuku Profesörü Bahri Savcı 
bu mecmuada bir yazısında, ara seçimlerinin ih-
tiyariliği veya mecburiliği meselesini ele almış ve 
bir yerinde parantez açmış, «Demokrat Partiye 
göre» demiş, ondan sonra, Servet Sezgin arka
daşımızın hoşuna gidebilecek fikirleri naklet-
miştir. (Sağdan : Gülüşmeler) Fakat bunlar 
Profesör Savcı'nm fikirleri değildir. Profesör 
Savcı, ilmî içtihatların bu konuda muhalefet 
partisine hak verdiğini açıkça belirtmiştir. Bahri 
Savcı arkadaşım, hem D. P. nin, hem C. H. P. 
nin noktai nazarını izah ettiler, sonra bir ilim 
adamı haysiyetiyle, kendi noktai nazarını opjek-
tif olarak ifade etmiştir. 

Sebati Ataman arkadaşımız, lâtakra'büssa-
lâte, diye bir söz sarf etti. Lâtakra'biissalâte 
kabilinden söz nakletmek diye, işte tam buna 
derler. 

Bakınız, Bahri Savcı hakikatte ne diyor : 
Sabrınız varsa iki sayfayı tamamen okuyayım. 
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(Bırak, bırak, sesleri) Sabrınız yoksa bizim gö- I 
rüşümüzü uzun uzun anlatan ve muhalefetin 
görüşündeki haklı cihetleri tesbit eden satırları 
bırakıyorum. Bahri Savcı'nm kendi noktai na
zarını kısaca arz ediyorum. : 

«Bu münhallerin adedi artarsa ara seçimleri 
boyuna geri atılırsa, seçim çevresindeki 40 bin- [ 
lerin hükümranlık hakları zıyaa uğratılmış olur. 
Oysa ki, her vatandaşın millî hâkimiyetteki his
sesi esastır. Bu hisseyi mahfuziyetten düşürme
mek için ara seçimleri şarttır. (Sağdan : Bravo, 
sesleri) Umumi seçim nasıl bertaraf edilemezse, 
milletin hükümranlık hakkına nasıl fasıla verile
mezse, ara seçimleri de boyuna geri atılamaz. 
Meclisin tamamlığı bütün çevrelerden seçilen me
busların tamamlığı ile tahakkuk eder.» 

îşte Profesör Bahri Savcı'nm noktai nazarı 
budur. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Yukar-
daki fikirlerini de okusanıza. 

TURHAN FEYZÎO&LU (Devamla) — Sab
redin, hepsini okusam daha zararlı çıkarsınız. 
Ben, sizin yerinize olsaydım, susardım. Bir pro
fesörün kendi noktai nazarının ifadesi olan şu 
satırları okumayıp, Bahri -Savcı'yı hatalı tezine 
destek yapmaya kalkıştınız. Nakil âdabında has
sas olmak lâzımdır. B. M. Meclisi kürsüsünde, 
ilmî haysiyete sahip bir profesörün fikirlerinin 
yanlış nakledilmesine ve zabıtlara öyle geçmesine 
gönlüm razı olmadığı için, bu ilim adamının asıl 
fikrini tavzih etmeyi bir vazife saydım. (Sağdan: 
Bravo, sesleri) 

Sonra arkadaşlar; yine arkadaşımız Servet 
Bey, İstanbul Üniversitesi mensuplarından Sa
yın .Alp Kuran'm bir İstanbul gazetesine yaz
dığı bir makaleden bahsederek kendi noktai na
zarını savunmak istedi. Alp Euran'ın fikirlerini 
uzun uzun okumama lüzum yok, sadece göstere
yim, başlığı ve imzasını uzaktan da okuyabilirsi
niz. Başlığı : «Ara seçimleri mecburidir.» imza; 
Alp Kuran. Vatan gazetesi, 9 Temmuz 1959. Bu 
ayın 9 nda Vatan gazetesinde yazdığı makalede I 
Alp Kuran, ara seçimlerinin mutlaka yapılması 
hususunda noktai nazarını serd etmiş. Nasıl olur 
da arkadaşımız gelir burada bu şahısları şahid-
olarak gösterir. Bu makalesinde Alp Kuran ar
kadaşımız ara seçimleri mecburidir diyor ve de
lillerini maddeler halinde sayıyor. 1, mcc- I 
buridir. 2, mecburîdir, 3, mecburidir, 4, mecbu- I 
ridir 5, mecburidir 6. Nihayet Başbakanın sözü, | 
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diyor ve Menderes'in bir sözünü de ilzam edici 
bir şekilde buraya alıyor. insan gelir de Alp Ku
ran'm sözlerini bu kürsüden ara seçimlerinin ya
pılmamasına delil olarak ifade etmeye kalkışır 
mı, kardeşim. Kalkışırsa biraz sonra cevabını al
ması mukadderdir. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Size şim
di ben de cevap vereceğim, merak etmeyin. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Çok 
memnun olurum. 

Bir de ilhan ArseFin kitabından bahsettiler; 
Meclis Kütüphanesinde aradım, bu kitap maale
sef yokmuş. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Şimdi 
geldi burada. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşım lütfederse 5 - 10 dakikada tetkik ederim. 
Sayın Reis de tekrar kürsüye gelmeme müsaade 
buyururlarsa o hususta da konuşuruz. Ama Bah
ri Savcı, Alp Kuran misallerinden sonra, Ilhtn 
Arsel'in fikirlerini naklediş tarzları hakkında da, 
benim bir küçük şüphem vardır. (Sağdan, gülüş
meler) Bu kadarcık şüpheyi mazur görürler. 

Şimdi gelelim diğer milletlerin anayasalar:* n-
dan verilen delillere. Dediler ki, 1/4 nispetinde 
münhal olursa ara seçimler yapılırmış. Arkadaş
lar, bazan bir temenni mahiyetinde, sadece bir 
ışık tutsun diye yabancı anayasalardan bahsedi
lince aksülamel gösteriliyor. Sadece ışık tutsun 
diye, tatbik edilsin diye değil, yabancı mevzuat
tan faydalanmak doğru olur. 

Adalet Encümeni Sözcüsü... 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Sözcü de
ğilim ben 

TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Ada
let Encümeninin mümtaz siması Servet Sezgin, 
Yunan Anayasasından misal getiriyor. Biz Tür
kiye'deyiz. Anayasamız «Ara seçimi yapılır» di
yor. Bu açık hakikat ortada dururken, bir torba
ya «Yapılır» koyup sihirli değnekle.dokunduktan 
sonra «Yapılmaz» çıkarmak kabilinden, hukuki 
hünerlere yer yoktur. Bu torbadan hukuki ve 
mantıki bakımdan «Yapılamaz» çıkmaz. Çıkarsa 
ancak siyasi sebeplerle, hukuk dışı sebeplerle çı
kar. 

SELİM' ERENGİL (İstanbul) — Çıkar, çı
kar. 

TURHAN FEVZİOĞLU (Devamla) — Baş
ka bir noktaya dokundu arkadaşımız. Her mebus, 
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bütün memleketin temsilcisidir, dedi. Her mebus 
bütün memleketin temsilcisi olduğuna göre 
Muvakkat Encümende endişe edildiği gibi, Hak
kâri temsilcisiz kalmasın, yahut mazbataları 
toptan iptal edilen bir muhalefet bölgesi toptan 
mebussuz kalmasın diye Meclise daha erken 
ara seçimi yapmak imkânını vermek için şu ta- s 
dil yapılmıştır; münakaşalı ibare bu gerekçe ile 
girmiştir iddiası da varit değildir; her mebus 
bütün milletin temsilcisi olduğuna göre, Hakkâ
ri 'nin bir mebusluğu münhal de olsa, meselâ ben 
o bölgenin mebusu sayılırım diyor, arkadaşımız. 

Arkadaşlar, bu iş başka, Türkiye'nin her se
çim bölgesinin, ve her vatandaşın hükümranlık 
hissesinden faydalanması başkadır, işte Bahri 
Savcı'nm beyanları ve yazıları bu noktayı çok 
güzel ifade etmiştir. Hâkimiyet hakkındaki 
hisse esastır ve bu hisseyi mahfuziyetten düşür
memek için ara seçimlerini yapmak ^şarttır. Mec
lisin tamamlığı bütün seçim çevrelerinden seçi
len mebusların tamamlığı ile olur. Kaldı ki, 
Servet Sezgin'nin nazariyesini biraz daha ileri
ye götürecek olursak, bir tek mebus bütün Tür
kiye'nin temsilcisi olduğuna göre bütün yetki
leri bir mebusa devretsek de olur mânasına ka
dar gider. (Sağdan, gülüşmeler)) Böyle şey ol
maz arkadaşlar, böyle hüküki delil olmaz. 

Şimdi arkadaşlar, Sebati Ataman da Yüksek 
Huzunmuza gelip benim güya kendi sözlerini 
aynen nakletmediğimi ifade ettiler. Kendilerini 
dikkatle dinledim. Aslında benim nözlerimi te-
yidedici şekilde konuştular. Zabıtlar yanımda 
isterlerse okurum. Cumhur Başkanlığının mün
hal olmasiyle mebusluğun münhal olması aynı 
imiş gibi mütalâa yürüttükleri aşikâr. 

Bundan başka, ölen mebusun yerine yapıla
cak seçim bahsinde de geçen yıl söyledikleri 
zabıtlardadır. «Canım bir mebus öldü. Ne ola
cak yani » diye başlıyarak izahat vermiştir. 

Biz demiyoruz ki, geçen devrede ölmüş bir 
mebus için bu devrede seçim yapalım; aradan 
bir umumi seçim geçtikten sonra, geçen devre
de ölen mebuslar için şimdi ara seçimi yapalım 
diyen yok ki... Bu devrede ölen için bu devrede 
ara seçimi yapılsın diyoruz. Bu talebin haklılığı 
hiçbir çuvala sığmaz. 

Şimdi arkadaşlar; Servet Sezgin arkadaşı
mın hakikaten bizi üzmüş olan bir serzenişine 
cevap vermek isteriz: Biz kendilerinin anladık-
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l an mânada bir tehditle bu kürsüden inmedik. 
Tarihin hükmünden bahsettik. Ben burada bu
nu söylesem de, söylemesem de tarih ve millet 
hükmünü verecektir. (Soldan: Gürültüler) 
Şundan da Servet Sezgin arkadaşımın emin ol
masını rica ederim: Bütün hüsnüniyetimle ve sa
mimiyetimle ifade ediyorum ki, C.H.P. nin asla ve 
k a f a zannettikleri ve bu kürsüden ifade ettik
leri tarzda niyetleri yoktur. Ve olamaz. Cumhu
riyet Halk Partisi öyle bir siyasi teşekküldür ki ; 
bugünden ilk Hedefler Beyannamesiyle yarın 
iktidara geçtiği zaman bu memlekette Anayasa
nın tam hâkimiyetini kuracak ve kendi çoğun
luğunun hâkimiyetini Anayasa ve hukuMa tak-
yidedecektir. Servet IBey bile daha rahat ola
caktır. (iSağdan, alkışlar) (İSoldan, gülüşmeler 
şiddetli gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun arkadaşlar. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ar

kadaşımız, «Seçim kütüklerinde sahtekârlık 
yoktur ama, seçim kütükleri yüzünden rey vere
memiş olan yüz binlerce ins'an vardır, bunu iti
raf ediyoruz, faika't kasdî sahtekârlık yoktur» 
diyorlar. 

1957 seçimlerinde, seçim kütüklerinden do
layı yüz binlerce insanın rey verememiş olması 
keyfiyetini Servet 'Sezgin arkadaşımız kabul et
ti. Elimizdeki delillere göre kütüklerin tahrif 
edildiği bir hakikattir, bunu bir tahkik mevzuu 
yapalım. Bu hâdise neden ileri gelmiştir? Bunu 
öğrenelim. Esasen öğrenmek için tahkikat öner
gesi vermiş bulunuyoruz. Tahkikat önergeleri
mizden biri de, içtüzüğün 177 nci maddesine gö
re verilmiştir. Sadece kanunun ıslahı hedefini 
güden bir bilgi toplama önergesidir. Bunu dahi 
bir müzakere mevzuu yapmak imkânından maal
esef Riyaset Yüksek Meclisi mahrum etti. 

Servet Bey, Cumhuriyet Halk Partisi bir im
tihan değil, bir ideal partisidir. (Bu gibi hâdise
lere son verecek müstâkil mahkemeler kura
cak, Anayasa hükmüne riayet edecek ve kanun 
dairesinde çalışacak olan bir siyasi partiden al
nı açık olan hiçbir insanın endişe duyması için 
en ufak bir sebep yoktur, Servet Sezgin Bey. 
.('Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

'Muhterem arkadaşlar,- 1957 seçimlerinde ha
talar olduğunu artık iktidar da itiraf ediyor, 
kabul ediyor. Seçimlerde hatalar olabilir. ISeçim-
lerdeki hataların ilânihaye bu Yüksek Meclisi 
işgal etmemesi için yapılacak şey basittir. Düzel-
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tilen ve düzeltilmesi için çalışılan hata vahame- I 
tini 'kaybeder. Seçimlerde hata olduğunu kabul 
ediyoruz da, bunu düzeltme yolunda niçin biraz 
daha gayretli olmuyoruz? Seçimlerde hatalar 
olduğu resmî ağızlardan da ifade edildi. Bu ha
taların düzeltileceğinin resmî ve açrk şekilde 
ifadesi dahi bir hayırlı adım teşkil ederdi. Hâlâ 
seçim emniyetinin ve eşitliğinin bu memlekette 
tam olarak tesis edileceği hakkında ı-esmî bir 
beyana Taslamadı'k. Böyle bir teşebbüs iktidar 
partisini de bugünkü •çıkmazdan kurtaracaktır. 
Memleket fauna hasrettir, vatanperver muhale
fet buna hasrettir arkadaşlar. (Sağdan, bravo 
sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

ENVER KAYA (istanbul) — En az sizin 
kadar vatanperveriz, hatta sizden daha fazla va 
tanperveriz. (Sağdan, şiddetli gürültüler) 

REÎS — Enver Bey, rica ederim, müdahale 
etmeyin. Müsaade buyurun. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Söz isti
yorum. Reis Bey. 

REİS — Ne hakkında Servet Bey? Söyleyin, 
takdir hakkımı kullanayım. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Efendim, 
sözlerim yanlış anlaşıldı, sözlerime yanlış isnat
ta bulundular, tavzih edeceğim. 

REİS — Buyurun. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte 

rem arkadaşlarım, Turhan Feyzioğlu arkadaşımız 
benim sözlerimi değiştirerek yanlış isnatta bulun 
dular. 

Bir defa bendeniz, Profesör Bahri Savcı «klâ
sik anlayışa göre mesele şöyledir» diyor, dedim. 
Klâsik anlayışa göre neticei fikirleri belirtiyor. 
Bahri Savcı «Klâsik anlayışa göre, Meclisin adedî 
kuvveti, Meclis müzakerelerinde eğer ekseriyet te
minine ve müzakerelere başlamaya kâfi değilse, o 
takdirde ara seçimine gidilir. Bu bir klâsik an
layıştır.» diyor. Umumi olarak bunu belirtiyor, 
Bu, ne Demokrat Partiye ve ne de C. H. P. sine 
göre değil, bir klâsik anlayıştır. Bunu okumadı
lar. 

Ondan sonra Profesörün şahsi fikirlerine geç
tiler. Ama umumi klâsik anlayış hakkındaki mü
talâalarım okumadılar. O kitabı kütüphaneden 
ben getirdim oraya. İlhan Arsal'm kitabı da yu
karda vardır. Kendisi konuşmaya başladığı zaman 
odacı vasıtasiyle getirttim. İlhan Arsal açık ola
rak söylediğini kitaptan okuyorum: Sayfa 134: | 
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[ «Ara seçimi yapılacak tarihleri, dediğimiz gibi, 

seçim Kanununun 6 ncı maddesi göstermiştir. Bu 
| tarih tıpkı umumi seçimlerde olduğu gibi her yi-
[ 1ın Temmuz ayının 23 ünde başlar. Onu takibe-

den Eylül ayının 3 ncü Pazar gününe rastlıyaa 
i gün seçimler yapılır. Ancak B. M. M. aksine ka. 

rar verebilir. Ve hattâ lüzumlu görürse ara «c-
çimlerinin yapılmamasını kararlaştırabilir.» Bu 
kitabın adı «Türk Anayasa Hukuku» dur. 

Alp Kuran arkadaşımızdan da bir pasaj oku
dular. Onun hukukçu olduğunu bilmiyordum. 
Dünya gazetesinden aynen iktibas ettim, orada 
serî makaleler var, ara seçimleri mecburidir di
yor, dedim. Ne zaman? Bir devre zarfında bir de
faya mahsus olarak. Bütün bunları söyledim. İş
te 25 Temmuz tarihli Dünya gazetesi... Netice 
kısmını şöyle bağlıyor: «Ara seçimlerinin bu yıl 
da geriye bırakılması kanunun sözüne aykırı de
ğildir. Fakat Anayasanın âmir hüküm ve hukuk 
prensipleri karşısında ara seçimlerine önümüzde 
ki yılda gitmek gerekecektir.» 

Bunun aksine birş ey söylemedim. Tehiri ka
bule diyor, amma bir dönemde bir defa yapılsın 
diyor. 

Bu sebeple benim ilme, kitaplara ve dokü
manlara dayanan mütalâalarım muhterem Profe
sör Turhan Feyzioğlu'nu üzmüştür. Üzülmesin
ler. Hürmetlerimle. (Soldan alkışlar) 

REİS — Behzat Bilgin. 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, bu kadar çok konuşulmuş bir 
mevzu üzerinde söylenecek hakikaten bir şey kal
mamıştır denebilir. Âdeta La Buryere'nin dedi
ği gibi: «Altı bin seneden beri insanlar var ve 
düşünür olduklarına göre Dünya üzerinde yeni 
hiçbir şey yok.» O böyle diyordu. Bu mevzuda 
Parlâmentoda da yeni bir şeyin mevcudolmadığı-
na ve olmıyacağına inanmak lâzımdır. Her şev 
söylenmiştir yalnız taraflar, diğer tarafın müte-
lâalarmı değerlendirmekten sureti katiyede is-
tinkâf etmektedirler. 

Bendeniz, muhterem muhalefet sözcüsünün 
mütalâalarını itina ve dikkatele dinledim. Geçen 
seneki, daha evvelki seneleri de dinledim. Hepsi 
aynı noktada toplanıyor. Ara seçimlerinin tehi
ri Anayasaya aykırıdır, deniyor. 
, Muhterem muhalefet sözcüsünden şunu sor

mak istiyorum: Bir hususun Anayasaya aykırılı
ğını kim tesbit eder? Pek tabiîdir ki fert olarak 
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bendeniz aykırı derim, siz aykırı değildir der
siniz. Bu yolda bir karara varmanın imkânı 
yoktur. Fakat aykırılığı veya mutabakatı tes-
bit eden kanunla kurulmuş merciler her mem
lekette vardır. 

Şimdi Amerika'da Anayasa Mahkemesinin, 
Anayasaya uygunluğu tesbit ettiği bir mevzu 
hakkında bu mevzu, bu kanun, bu nizam Ana
yasaya aykırıdır diye bir iddia cereyan eder mi 
Etmez. Mevzuubahis mesele Anayasa mahke
mesi tarafından hal ve fasledimiştir, Anayasaya 
aykırı olmadığı tesbit edilmiştir. Türkiye'de 
bunu tesbit eden bir merci yok mu muhterem ar
kadaşlarım? Bizim Anayasamız kati olarak di
yor ki: «hiçbir kanun hiçbir nizam Anayasaya 
aykırı olamaz.» Muhterem muhaliflerimiz ihti-
cac makamında, ve bize tariz makamında bu 
maddeyi ileri sürüyorlar. Fakat bu meddenin 
medlulü nedir? Evvel be evvel irâdei milliyeyi 
temsil eden B. M. M. her kanunun, her niza
mın Anayasaya uygunluğu teemmül etmek ve 
bundan emin olmakla mükelleftir. 

Anayasaya uygunluğunu teemmül etmesi 
emin olması kanunun kabulü için şarttır. An
cak bundan emin olduktan sonra bir kanun lâ
yihasına kanııniyet verir. Türkiyenin Anayasa 
Mahkemesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kendisidir. Bir Büyük Millet Meclisinin Anaya
saya uygunluğunu tesbit ettiği hiçbir kanun 
artık Anayasaya muhalif olamaz. Eğer olması 
mümkün olsa idi muhterem muhaliflerimiz emin 
olsunlar, ki, bize tevcih ettikleri tarizleri an
acak kendi zamanı idarelerine tevcih etmek çok 
daha kuvvetle mümkündür. Fakat biz Jbu yola 
gitmiyoruz. 

Bir Meclisten çıkmış olan bir kanunun Anaya
saya aykırı olması için o Meclisin meşruiyet 
dışına çıkması, gayrimeşru bir Meclis olması 
icabeder. Meşru hiçbir Meclisten Anayasaya ay
kırı bir kanun çıkarılamaz. Türkiye'de çıkan ka
nunların Anayasaya aykırılığı işte bu sebeple 
lmkukan iddia edilemez. 

Şimdi deniyor ki: «29 ncıı madde âmir bir 
hükmü ihtiva ediyor.» Hiç şüphesiz âmir bir 
hükmü ihtiva ediyor, fakat ihtiva ettiği âmir 
hüküm nedir ve bu âmir hükmün mahiyeti ne
dir? Bu hususta arkadaşlarımız bizi tenvir et
mek lûtfunda bulunmadılar. Bir defa bizim 
Anayasamızda âmir hükümler sadece 29 ncu 
maddeden mi ibarettir?.. Hayır, diğer hüküm-
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ler de vardır. Misaller zikredeceğim. Birinci 
misali zikrediyorum: 5545 sayılı Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun 36 ncı maddesi; «Bir aday 
aynı zamanda iki seçim çevresinden milletvekili 
seçilirse Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
adaydan tercih ettiği seçim çevresini sorar, aday 
tercih ettiği seçim çevresinin mebusu olur. Di
ğer seçim çevresinde tekrar seçim yapılır.» di- -
yor. Anayasada böyle bir hüküm var mıdır?.. 
Mazlum Kayalar izah ettiler, filhakika ara se
çimi yapılmasını tazamınun eden Anayasa hük
münün şümulüne giren keyfiyetler 29 ncu mad
dede 27 ve 28 nci maddelere atıf suretiyle tesbit 
edilmiştir. 

27 nci madde şudur: «Bir mebusun vatana 
hiyanet ve mebusluğu zamanında irtikâp töh
metlerinden biriyle müttehem olduğuna Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Umımıiyesi 
azayı mevcudesinin sülüsanı ekseriyeti ârasiyle 
kara verilir veyahut 12 nci maddede mürideriç 
ceraimden biriyle mahkûm olur ve mahkûmi
yeti kaziyei muhkeme' halini alırsa mebusluk 
sıfatı zail olur.» Mütaakıp 29 ncu madde de 
diyor ki : «Yukardaki maddeler mucibince me
busluk sıfatı zail veya sakıt olan veyahut ve
fat eden mebusun yerine bir değeri intihabolu-
nur.» Binaenaleyh Anayasa gereğince bir şah
sın mebusluğu zail olmuş sayılabilme'k için hâ
disenin 27 nci maddeye intibak etmesi lâzım
dır. Çühkü bu madde mebusluğun hangi haller
de zail olacağını gösteriyor. Vatana hiyanet, ir
tikâp v. s. bu haller meyanmdadır. Yoksa bir 
seçimde iki daireden intdhalbedilmek suretiyle 
mebusluğun zevalini Anayasa deı-pişetmemiş-
tir. Çünkü Anayasamız muayyen bir seçim sis
temine göre bâzı hükümleri ihtiva etmektedir. 
Anayasanın tedvin edildiği tarihlerde bir me
busun iki intihap çevresinden seçilmesi imkân 
dâhilinde değildi. Geçen sene rahmetli Faik Ah-
med Barutçu bu hükme takılmış, ancak, bu 
hükmün parti liderlerinin Mecliste bulunma
sını temin için konulduğunu beyan etmişlerdi. 

Bizim Seçim Kanununun 27 nci madde hük
münü genişletmek Anayasaya hiçbir zaman 
aykırılık arz etmez. Anayasa hükmünde mev-
cudolmıyan bir seçim ihtimali Seçim Kanu
nunda tesbit edilmiştir. Bunda da Anayasaya 
hiçbir aykırılık yoktur. 

Şimdi size ikinci bir misal arz edeyim. Ana
yasamızın 10 ncu maddesi, 22 yaşını bitiren 

— 926 — 



t : 83 20.7 
kadın, erkek her Türk vatandaşı mebus seç
mek hafekhnı haizdir, der. Anayasamız, 22 ya
şını bitiren her Türk'ün mebus seçme hakkını 
tahdideden bir hüküm var mı? Bu da vatan
daşlık hukukuna tallûk eden bir (husustur. Bu
rada bize iradei milliyeden filân bahsediliyor 
da onun için arz ediyorum. Seçim Kanununa 
göre 22 yaşını bitiren her Türk'ün mebus se
çebilmesi için kısıklı olmaması, şu olmaması, 
bu olmaması lâzımdır. Bâzı memleketlerin 
anayasaları daha da ileri gidiyor, okuına - yaz
ma bilecek, millî lisanı suhuletle konuşacak 
v. s. meselâ Brezilya Anayasasında bu vardır. 
Biz de bunlara müşabih bir kanun tedvin ede
cek olursak, okuma yazma bilen ve Türkçeyi 
konuşabilen her Türk mebus seçebilir dememiz 
lâzımgeleeektir. Demek ki Anayasanın esprisi
ne muhalif olmamak kayıt ve şartı ile hususi 
kanunlar hükmü tahdidedebilirler veya geniş
letebilirler; Anayasa prensipler vaz'ediyor. 
Anayasa tatbik edebilecek kanunlar vaz'etmi
yor. Bunlar hususi kanunlar vaz'ediyor. Ye 
her hususta bu böyledir. 

Diğer* misaller: Anayasanın 87 nci madde
si : «İptidai tahsil bütün Türkler için mecburi
dir ve Devlet mekteplerinde meccanidir.» Ana
yasaya göre-mecburi ve meccanidir ama ipti
dai tahsil mesalâ Galatasaray'da, kolejlerde 
meccani değildir. Ve maalesef ilk taîhsil mec
buriyeti de hâlâ nispîdir. İşte Anayasa hükmü 
işte tatbikat! Neden bunları nazarı almıyor
lar? Biz'Anayasaya muhalefet mi ediyoruz? 
Anayasa hükmü hiçbir zaman tahdidi olarak 
mütalâa edilemez. (Soldan bravo sesleri) 

Diğer bir .'hüküm'de şu: Bu, biraz arkadaş
larımızı üzecek, ama vakıa. 

Anayasa 99 neu maddesinde «Hesabı Kati 
kanunu lâyihası mütaallik olduğu senenin so
nundan itibaren nihayet ikinci senenin Teşri
nisanisinin iptidasına kadar Büyük Millet Mec
lisine takdim olunmak mecburidir.» sadece ] 
takdim edilir demekle yetinmemiş: Mecburi! 
deniyor. Bunun hüküm ifade etmediği bir ik
tidar devresi .geçirdik. Anayasanın bu mecbu
riyetine riayet edilmiş midir1? 8 - 10 sene geçti
ği halde malî kanunlar gelmemiştir. Hani mec
buriyet? Ama imkân meselesi pek tabiî. 

Diğer bir madde; Anayasanın 101 nci mad
desi; «Divanı Muhasebat umumi mutabakat j 
beyannamesini, tallûk ettiği Hesabı Katî Ka- i 
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nunuııun Mâliyece B. Millet Meclisine takdimi 
tarihinden itibaren_ nihayet altı ay zarfında 
Meclise takdim eder.» 

Takdim etmiş midir"? 
Muhterem arkadaşlar, şimdi müsaade buyu

rursanız, «Anayasanın hükmü budur ve onun 
bir kıl payı ötesine, arkasına geçilemez.» telâk
kisine karşı bunları arz ediyorum. Bendeniz hu
kukçu değilim, fakat bu hususta böyle bir naza
riyeyi muhterem profesör arkadaşlarımızın ileri 
sürebileceklerini sanmıyorum. Müsaade buyurur
sanız okuyorum, kendileri de okudular. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu, madde 103 : (Teş
kilâtı Esasiye Kanununun hiçbir maddesi, hiçbir 
sebep ve bahane ile ihmal veya tadil olunamaz.) 

Bu böyle. Ve bu Meclisten çıkan hiçbir ka
nun Teşkilâtı Es.ısiye Kanununa münafi değil
dir. Teşkilâtı Esasiye Kanunu, bu Meclisin ku
ruluşundan beri hiçbir hükmü iptal, tadil ve ta
lik edilmemiştir. 

Şu halde ne oluyor, 29 ncu madde? 29 neu 
madde bir umumi prensip vaz'ediyor : (Mebus
luk sakıt olur, mebusluk zevale uğrarsa ara se
çim yapılır.) diyor. Biz, hayır mı diyoruz? Eğer 
biz buraya bir seçim kanunu getirseydik - Maz
lum Kayalar arkadaşım da söyledi - ve o seçim 
kanununda; (Mebus vefat ettikten, mebusluk 
•sıfatı zeval bulduktan ve mebus, mebusluktan 
iskat edildikten sonra ara seçimi yapılmaz) de-
seydik, (Münhal olan mebusluk için ara seçimi 
yapılmadan şu veya bu şekilde inhilâl eden me
busluk doldurulur) deseydik, o zaman etykirı bir 
teklif olurdu. Buna salâhiyetimiz -yoktur. Ama 
buraya bir takrir geldi. Bu kanunda aı*a seçimi 
hiç yapılmıyacak mı deniliyor? 

Kaldı ki, muhterem arkadaşlar, şu Anayasa 
hükümlerinin tarihini ve ne gibi bir vasatta te
kevvün ettiğini ele almak icabetmez mi? Her iş, 
her hüküm kendi ikliminde bir mâna ifade eder. 
Biz Anayasamıza bu hükmü koyduğumuz zaman 
Türkiye'de iki dereceli bir seçim sistemi cari idi. 
O sistemde her gün ara seçimi yapabilirsiniz. 
Çünkü, milleti toplayacak değilsiniz, milyonlarca 
lira sarf etmiyeceksiniz. (Soldan, bravo sesleri) 
Bir müntehibi sani heyeti toplanır, şunun yerine 
bunu intihabeder. îki dereceli bir seçim sistemi 
içinde, (Tek parti devri, sesleri) tek partili veya 
çok partili iki dereceli bir intihap sistemi içinde 
ara seçimi yapılmasında bir müşkülât tasavvur 
etmeye imkân ve ihtimal yoktur. Ne gürültü 
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vardır ne de patırdı. Ara seçimi her gün yapıla
bilir, bir mâni yoktur. Ama iki dereceli seçime 
göre tesbit edilmiş olan bir hükme istinaden 
muhterem arkadaşlarımız; «Aynı rijitlik, sertlik 
muhafaza edilsin, kanun öyle, teamül öyle) di
yorlar. Teamül iki dereceli seçim sistemine göre 
kabul edilmiş bir teamüldür. Bunu bugünkü sis
temin kabul ettiği esasa göre kabul etmenin man
tıki olmıyacağım bilmek lâzımdır. Diyorlar ki, 
«Efendim, millî hâkimiyet, millî irade (Geçen 
sene de söylediler, bu sene de söylüyorlar) de
mokratik nizamın icabıdır.» diyorlar. Hayır efen
dim, demokratik nizam ile böyle bir münasebet 
kurulamaz. Birçok demokratik memleketlerde ara 
seçimi yapılmadığı vâkıdır ve bunu bizden daha 
iyi bilirler. 

Şimdi, ara seçimi nerede yapılır? İngiltere'
de yapılır. Yapılması lâzımdır, yapılmamasına 
imkân yoktur. Çünkü orada her dairei intihabi-
yeden bir tek mebus çıkıyor. Binaenaleyh bir 
mebusun vefatı halinde ara seçimi yapmazsanız 
o dairei intihabiye mebustan mahrum kalır. 
Bir dairei intihabiye mebussuz kalacaksa ara se
çimi yapmaya mecbursunuz, buna iştirak edi
yorum. Fakat Türkiye'de böyle bir dairei inti
habiye görmüyoruz. Bugün istanbul mebusla
rından birisinin noksan olması İstanbul'u me
bussuz mü bırakır? Ankara mebuslarından bi
rinin noksan olması Ankara'yı temsilcisiz mi 
bırakır? Kemaliyle Mecliste bu iki vilâyet de 
temsil edilmektedir. Bir iki münhal olması çev
renin temsilcisiz kalmasını icab ettirmez. İn
giltere'de her intihap dairesi bir mebus çıkar* 
dığı için pek tabiî orada ara seçimi yapılır. 
Geçen sene arkadaşımızın İngiliz ara seçimleri 
münasebetiyle ifade ettiği bir husus var, onu 
sonraya bırakacağım. 

Şimdi diğer memleketlere gelelim; birçok 
anemieketlerde, sayın, arkadaşlarımızın hararetle 
taraftar oldukları nispî seçim usulü tatbik edil
mektedir. Bunu tatbik edenlerde ara seçimi yap-
mıya imkân yoktur. Çünkü nispî seçim çok mik
tarda mebusun aldıkları reylerle mütenasiben 
partilere göre seçilmesini ieabettirir. Bir me
busu parçalıyamazsmız ki, bir kolunu bir par
tiden, diğer kolunu başka bir partiden çıkara
mazsınız ki nispî seçim içinde araseçimi yapa-
sınız. O bakımdan nispî seçimi kabul edenler, 
yedek usulünü de kabul etmişlerdir. Bir parti-
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nin mebusu öldüğü ve inhilâl ettiği zaman yeri
ne o partinin yedeği geçer. Ara seçimi yapılmaz. 

Şimdi, muhterem arkadaşım birçok hususlar
da ecnebi mevzuatına iltica eder ve der ki; 
ileri demokrasi budur, İngiltere'de budur, Al
manya'da budur... İşlerine gelmezse de, canım 
bırak Yunanistan'ı, İngiltere'yi, Almanya'yı, 
Türkiye Anayasasına bak, derler. Böyle değil 
muhterem arkadaşlarım. Bu, Anayasa tatbika
tına ait bir meseledir ve bunun diğer memle
ketlerdeki tatbikata değer vermek lâzımdır. 

Kendilerine hitabedeyim, ara seçimi iradei 
milyiyeyi tecelli ettiren bir müessese değildir, 
iradei milliye bir küldür. Kül olarak umumi se
çimlerle tebellür eder. Ara seçimi bu değildir. 
Bunun Fransızca tâbiri (eleotion compl^men-
taire) dir. Tamlayıcı seçimdir. Şimdi farz ede
lim ki ara seçimlerini yaptık, Ankara mebus
ları kendi sıraları arasındadır. Eğer seçimleri 
yapsaydık biz kazanırdık. Çok muhtemel ola
rak kazanırdık. O takdirde diğerlerine artık 
Ankara halkı iradesini değiştirdi, siz Ankara 
Milletvekili değilsiniz mi diyecektik?- (Soldan, 
bravo sesleri) Ara seçimleri iradei millîyeyi te
celli ettirmez. Dört sene için seçim yapılmış, 
iradei millîye dört sene için tecelli etmiştir. 
Ara seçimlerde iradei milliyeden bahsetmeden 
evvel 1957 seçimlerini kemali ihtiramla, kemali 
samimiyetle kabul etmek lâzımgelir. (Soldan, 
bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Şimdi mesele böyle olunca arkadaşlarım; 
anlaşılıyor ki bu, bir Anayasa meselesi değil
dir. İki bakımdan değildir : 

Birincisi; Anayasa meselesi olup olmadığını 
tâyin edecek Büyük Millet Meclisidir ve Büyük 
Millet Meclisi burada Anayasaya muhalif bir 
nokta görmemiştir. 

İkincisi; Anayasada zikredilen maddede (ara 
seçimi yapılır.) diyor. Biz de yapmıyacağız 
demiyoruz. O halde mesele nedir? Mesele Ana
yasanın bâzı maddelerini genişleterek yapmış 
olduğumuz Seçim Kanununun tatbiki mesele
sidir. Bizim 26 ncı maddemiz sarihtir, diyor ki; 
(Seçim döneminin son toplantı yılının 23 Tem
muz günü seçimin başlangıç tarihidir.) Bu bi
rinci hüküm ile seçimin başlangıcı tarihi kati
yetle tesbit edilmiştir. Burada Büyük Millet 
Meclisinin hiçbir hakkı takdiri mülâhaza edil
memiştir. Tasavvur da edilmemiştir. Bu mut
lak bir hükümdür. 
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tkinci bir hüküm daha vardır. «Ara seçim

leri, Türkiye Büyük Millet Meclisi aksine ka
rar vermedikçe, her yıl 23 Temmuzda 'başlar.» 
Nihayet üçüncü hüküm, her iki halde de (yani 
ara seçimi için aksine karar verilmemişse) 
«23 Temmuzda başlar, o yıl Eylül ayının üçüncü 
Pazar gününe rastlıyan gün oy verilir.* deriyor. 

Şimdi, «Büyük Millet Meclisi aksine karar 
vermedikçe her yıl» hususunda neden Sebati 
Ataman arkadaşımızın çok musip ve çok man
tıki tahlilini kabul etmiyorsunuz? Çünkü, vâzıı 
kanunun Türkçeyi çok güzel bildiği açıktır. 
Eğer, maksatları yıl değil, o yıl içindeki tarihe 
ait idi ise, hüküm şöyle olacaktı : «Ara seçim
leri, her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi ak
sine karar vermedikçe 23 Temmuzda başlar.» 
denilecekti. 

Binaenaleyh, vâzıı kanunun, bir cümle için
de bir takdim tehirin mânasının tazammun ettiği 
farkı anlıyamıyacağını mı iddia ediyor arkada
şımız? 

Muhterem arkadaşım geldi, dedi ki, zabıtlar, 
şunlar bunlar. Güzel! Bendeniz zabıtları tetkik et
medim, fakat kabul ediyorum. Zabıtlar bilâkaydü-
şart söyledikleri gibidir. Farzediyorum. Fakat 
zabıtlar . maddenin sarahati karşısında hiçbir 
şey ifade etmez. Eğer maddede kâfi sarahat var
sa zabıtlarda aksine bulacağınız 95 delil o 
sarahati ta'lil etmez. Burada kâfi sarahat var
dır. Aksine karar vermezse bunu takibeden 
en yakın kelimeye, yani yıla aittir, ötesi tefer
ruattır. 

Binaenaleyh bu kanun ara seçiminin her yıl 
yapılmasını emretmemiştir. Emretmediği için 
de Büyük Millet Meclisi ara seçimini her yıl 
yapmaya mecbur değildir. Zaten Turhan Feyzi-
oğlu da bunun böyle olduğunu kabul etmiştir. 
Şimdi geçen seneki zabıtlardan kendi beyan
larını okuyayım : Turhan Feyzioğlu : «Şu tarih
te ara seçimi yapılmasını teklif ediyoruz şek
linde bir teklif ile gelmiş olsalardı, bu teklif 
üzerinde konuşurduk. Anayasaya uygun olur
du...» diyor. 

Demek ki, geçen sene bahis mevzuu olan 23 
Temmuzda seçimlerin başlaması ve.. (Sağdan 
«yanlış anlıyorsunuz» sesleri.) Zannediyorum 
ifade sarih, isterseniz tekrar okuyayım. 

Büyük Millet Meclisinin, tarihi değiştirme 
hakkını kabul ediyor. Şu halde Büyük Millet 
Meclisinin tarihi öne almak salâhiyeti vardır, 

ertesi yıla atmak salâhiyeti de vardır. Bu katı 
olarak metinden çıkan bir mânadır. 

Şimdi arkadaşlar geliyor diyorlar ki, «Evet 
ama bir dönem boyunca ara seçimi yapmamaya 
hak ve salâhiyetleri yoktur.» Bunu söylüyor
lar Hangi dönemde ara seçimi yapmadık? 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — 10 ıu-ıı 
Dönemde yapmadınız. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — 10 ncıı 
Dönemde yapamazdık. Çünkü biz 1957 Eki
minde umumi seçimlere gittik, nasıl ara seçi
mini yapabilirdik? 10 ncıı Dönemde ara seçi
mini yapabilmek için 23 Temmuzdan açılarak 
Eylülün 3 ncü Pazar günü ara seçiminin yapıl
ması lâzımdır. Halbuki biz 27 Ekimde umumi 
seçim yaptık. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Se
çim kararını ne zaman verdiniz? 

BEHZAT BÎLGÎN (İzmir) — Ara seçi
mine karar verileceği anda verdik. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — 23 
Temmuzdan sonra verdiniz. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Bıraka-
İmi Bölükbaşı, bu kadar teferruata gimüye-
lim. Siz şimdi bize bir dönem boyunca ara se
çimi yapmadınız diyebilir misiniz? Vâki değil
dir, varit değildir. 10 ncu Devre bunun için bir 
delil olamaz. Çünkü 10 ncu Devrede umumi seçim 
ara seçimine imkan bırakmamıştır, onun yeri
ne pek tabiî olarak kaim olmuştur. (Soldan bravo 
sesleri.) 

Şu halde görüyorsunuz muhterem arkadaş
larım, en kati telâkki ettiği son mütalâa da bu-
du mücerrette kalıyor. Bendeniz aynı şeyi söy
lüyorum ve evvelce de söyledim. Bir dönem için
de .ara seçimlerinin bir defa yapılması lâzımdır. 
Bunu şahsi kanaatim olarak söylüyorum. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Yapmayacak
sınız. 

BEHZAT BÎLGÎN (Devamla) — Beyefen
di belki yine umumi seçimi geri alırız, neden 
ihtimal veriyorsunuz. Ben şahsi kanaatimi arz 
ediyorum. Bu Mecliste 600 küsur âza var. Bi
rim gurubumuz da 400 küsur. Ben şahsi kanaaa-
timi arz ediyorum. Bir dönem imtidadınca hiç 
olmazsa bir yıl ara esçiminin yapılması lâzım
dır. Ama hiçbir zaman kendi şahsi kanaattimhı 
Heyeti Umumiyenin kanatinden daha büyük 
bir değer taşıdığını iddia eden bir arkadaşınız 

- 9 2 9 



1 : 8 3 20.7 
değilim. CBu Muhterem Meclisin, bu -Muhterem 
Meclisi teşkil eden 'grupların umumi olarak ver
miş oldufklan ıkararm, ferdi kararlardan daha 
çok isabetli olduğuna kaani bulunmaktayım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI »(Kırşehir) — Kırşe
hir Kanunu mesnetliydi, değil mi? 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bırak bu 
meseleyi. Şimdi hâdise şu : Hukuki bakımdan 
bizi ilzam etmediler ve edemezler. Bunun ötesin
de bizim parti menfaatimize hitabediyorlar, si
zin menfaatiniz bu. «Düşünün, diyor, Feyzioğlu 
arkadaşımız, bir seçim yapalım, ne iyi olur.» 

«Ankara'da, birçok münakaşalar oldu. Se
çimde şu oldu, bu oldu, haksızlık oldu. Ankara'
da seçimi yapalım, kazanın,'bizi haksız çikarm. 
Pena mı olur ?» diyor. 

TUEHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Öyle bir 
şey demedim ama, yine ben izah edeyim. 

BEHZAT BİLGÎN "(Devamla) — Ve bu ih
tilâfı, bir ara seçimi halledecektir, demek isti
yor. 

TURHAN FEYZİO&LU (ISivas) — Ankara 
ti Başkanı Doktor Selâmı Birgen bir yazısında , 
diyor ki; «Kütüklerdeki perişanlık, ihmal de
ğildir, tertip ve bir kasdm eseridir» diyor. Ve
sikayı okuyayım. 

BEHZAT BÎLGÎN ((Devamla) -~ Ben de 
onu diyorum efendim. Şimdi arkadaşım demek 
istiyor ki ; bir ara seçimi yapılırsa mesele hallü 
fasl'olacaktır. Ya onlar ya biz haklı çıkacağız. 
Biz haklı çıkarsak tatmin edilmiş olacağız di
yorlar. Yani bizim iyiliğimizi istiyen bir eda 
ile konuşuyorlar. Keza Faşa diyordu ki.;• «Baka
lım 'kuyrukları tasvibediyorlar mı, bakalım is
tanbul'da yapılan mucizevi imarı kabul ediyor
lar mı, falan filân.» 

Şimdi arkadaşlarım; hunu söyliyebilmek için, 
ki söylenebilir, hiç olmazsa ara seçiminden çok 
daha büyük olan umumi seçimin neticesini ka
bul etmek lâzımdır. Seçim yapılacak, reyler te
celli edece!]?:. Bu reyleri ya kabul ediyoruz ya ka
bul etmiyoruz. ıSiz kabul etmiyorsunuz ki. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPÎNAR . 
(Adana) — Kütükler /bozuk diyorsunuz, kendi
niz kabul etmiyorsunuz. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bozuk mo
zaik. ISizin için de bizim için de bozuk. Müspet 
menfi bunlar birbirini 'telâfi eden şeylerdir. Kü
tükleri biz, D.P. yapmadık. Muhtarlar yaptı, -
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idare yaptı v. s. Böyle kısır münakaşaların içi
ne girmemek lâzımdır. Hâdise şudur : Seçimden 
bir ders almak mümkünse bunu evvelâ umumi 
seçimden çıkarmak lâzımdır. Umumi seçimin ne
ticesini samimiyetle kabul etmiyen bir parti
nin ara seçimlerinden bir netice beklemesi doğ
ru olabilir mi? (Soldan, bravo sesleri) Maalesef 
bu bir hakikattir. 

Diğer ehemmiyetli bir nokta : «Gelin, mil
letin nabzım yoklıyalım» diyorlar. Sanki milleti 
bir hastaya ibenzetiyorlar. Onun nabzını da ara 
seçimleri ile yoklıyacaklar. Güzel, böyle yapa
lım. Yalnız bu yapılırken hasta çok büyütülmüş 
hâdiselerle heyecanlandırılarak, telâşlandırıla
rak ve endişelendirilerek doktorca nabzı yok
lanabilir mi? Nabzı yoklanması için hastayı sü
kûnet içinde bırakacaksınız, hiçbir tahrikte 
bulunmıyacaksınız, onu suni surette telâşa sevk 
etmiyeceksiniz. (Soldan; bravo sesleri, alkışlar) 

Şimdi, muhterem arkadaşlar; nabız yokla
manın hasta yoklama mânasına değil, fakat 
yeni hâdiseler karşısında temayülleri anlama 
mânasına değeri vardır. Fakat bunun için se
çimlerin, dünyanın her tarafında olduğu gibi 
sükûnet havası içinde cereyan etmesi lâzımge-
lir. Bir memlekette halk hiç yoktan tahrik edi
lir, vatandaşlar kasden birbirine hasım- edilirse 
o memlekette nabız yoklanmaz ve ara seçimleri 
mücadelesi de pek faydalı olmaz arkadaşlarım. 

Şimdi, Feyzioğlu arkadaşım buraya gelip 
de bundan bahsedemezsiniz diyemez. Çünkü, 
kendisinin demin okuduğum beyanında kabul 
etmiştir ki, ara seçimi siyasi şartlar ve iklim 
meselesidir. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Sivas) — Siyasi 
iklim değil, coğrafi iklimdir. Ara seçimini tarih 
olarak kışa getiremezsiniz. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Sayın 
Feyzioğlu Türkçeye hâkini bir arkadaşımız ol
duğu için o takdirde (iklim) değil (mevsim) 
kelimesinin kullanılması icabedeceğini elbet bi
lir. Binaenaleyh buradaki iklim siyasi iklim
den başka bir şey değildir. Şu halde her mem
lekette cari olan bir kaidedir ki, bir ara seçi
mi yapılırken memleketin siyasi havası ve si
yasi iklimi önceden yoklanır, ona göre ara se
çime karar verilir. 

Münakaşa edelim diyorlardı, neden müna
kaşa etmediler? Muayyen bir tarihi söyleyiniz, 
siyasi şartları ve iklimi münakaşa edelim. Biz 
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de anlamak isterdik muhalefetin ağzından. I 
Türkiye'de maalesef muhalefetin yarattığı si
yasi şartlar, siyasi iklim ara seçimlerin yapıl
masına müsait midir, değil midir? (Soldan; 
bravo sesleri, alkışlar) Muhterem arkadaşlar, 
bunun yapılmasında Demokrat Parti için bü
yük fayda melhuzdur. Biz bu ara seçimlerde 
- Yapılacak olsa - 1957 de kazandığımızdan da
ha büyük bir zafer kazanacağımıza eminiz, iş
te biz memleketin sükûn ve emniyetini düşü
nerek böyle bir zaferi feda ediyoruz. (Soldan; 
bravo, sesleri, şiddetli alkışlar) I 

Muhterem arkadaşlarım; muhalefete bunu I 
samimî olarak arz ediyorum, muhalefetin bunu I 
inceden inceye düşünmesi icabeder. Memleke- I 
tin havasını karıştırmak o kadar güç bir şey I 
değildir, karıştırılıyor. Fakat şeref, fakat iti- I 
bar bir memleketin havasını yatıştırmaktır. I 
îtibar ve şeref bir memleketin işlerinin iyi git- I 
meşine yardımcı olmaktır. Bunu hep beraber I 
yapalım, muhterem muhalefet de yapsın. I 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Yaptı
ğınızı biliyorsunuz. I 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Şimdi, 
muhterem arkadaşlar, bir nokta kalıyor. Di- I 
yorlar k i , «Tarih bildirerek gelseydiniz meşe- I 
le yoktu.» Tarih bildiriliyor, muhterem Feyzi- I 
oğlu. Gelecek sene yapılacak seçimin tarihi se- I 
çim kanunu ile muayyendir. Bugün Muhterem I 
Meclis ara seçimleri yapılmıyacak derse ve ge- I 
lecek sene için aksine bir karar alınmadığına I 
göre gelecek sene ara seçimler yapılacak de- I 
mektir. 23 Temmuzda başlıyarak Eylülün 3 ncü I 
Pazarı oy verilecek demektir. Buradaki tehir I 
elbet gelecek sene de ara seçimler yapılmıya- I 
cak demek değildir. Takrir sahipleri bunu de- t 
mediler ve diyemezler zaten. (Sağdan; «Sekiz I 
senedir yapılmıyor», sesleri) Sekiz senedir ya- I 
pılrnıyor iddiasına bendeniz cevap verdiğime I 
kaaniim. Sizin iddianız bir dönem boyunca ara I 
seçimi yapılmadığıdır. Bir dönem boyjmca hat- I 
tâ muhterem Paşa da geçen sene bunu söyle- 1 
mislerdi. Biz şimdiye kadar ara seçimi yapına- I 
mak yolunu ihtiyar etmedik ve ihtiyar edeme- I 
yiz. Geleceği de ancak Allah bilir. I 

Munterem arkadaşlar; bendeniz aklımın er- I 
diği kadar bu hâdiseyi kendi anlayışıma göre I 
huzurunuzda tahlile çalıştım ve bidayeten arz I 
ettiğim gibi bu mevzuda yeni bir şey söyleme- I 
ye imkân yoktur, çünkü her şey söylenmiş ve | 
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tekrar edilmitşir. Biz yine bir tekrarın içinde
yiz. Bu Meclis Anayasanın tatbikinde tek ka
nuni mercidir. Verdiği her karar Anayasanın 
ifadesidir. Çıkardığımız her kanım Anayasaya 
uygun bir kanundur. Anayasayı tanıyanların 
evvel beevvel bu prensibi tanımaları icabeder. 
Binaenaleyh vereceğiniz karar bu millete hu
zur getirecek bir karar olacaktır. Birtakım fu
zuli kaynaşmaları, karışıklıkları önliyecek bir 
karar olacaktır. Bendeniz ümidederim, muh
terem muhalefetteki arkadaşlar ağır ve sert 
taktiklerini münasip bir şekilde hafifletmek 
imkânını bulsunlar. Bu takdirde önümüzdeki 
seneler ara seçimleri için çok daha müsait se
neler olacaktır. (Soldan; şiddetli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, özür diliyerek Sayın 
Feyzioğlu'nun bir noktasına da cevapsız bıra
kıp geçemiyeceğim. Geçen sene demişti k i : İn
giltere'de 1840 tarihinde muhalefete mensup 
bir mebus, J3aşvekil Lord Melburn'a şöyle di
yor: «Arkaarkaya birçok ara seçimlerini kay
bettiniz hâlâ neden iktidarda duruyorsunuz?» 

.Bizim muhalefetin aradığı - ki bunu hakikatte 
İngiltere dahi aramıvor. - fakat muhterem Fey-
zioğlu arkadaşım insiyaki olarak içinden bu 
arzuyu ifade etti. Yani ara seçimleri olacak, 
biz sözde kaybedeceğiz, sonra karşımıza gelip 
İngiliz muhalif möbusu gibi, ara seçimini kay
bettiniz, o halde iktidardan çekilin tarzında 
konuşacaktır. Ara seçimin mânası elbet bu de
ğil Feyzioğlu! Ama ara seçimi yapılırsa biz 
kaybetmeyiz. Yine kazanacağız. Ve siz öyle ko
nuşmaya zaten, fırsat bulamazsınız. (Soldan; 
alkışlar) 

TURHAN FEYZÎOÖLU (Sivas) — Hodri 
meydan!... 

REÎS — Hayri Çopuroğlu, buyurun. 
HAYRÎ ÇOPUROĞLU (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar, şu anda müzakeresi yapılan 
mevzu ara seçimlerinin bu yıl da bir yıl sonraya 
bırakılmasına mütedair D. P. Grup Başkanı ve 
arkadaşlarının takriridir. Esbabı mueibesi şu 
veya bu şekilde olsun bu takrirle temin edilmek 
istenen husus, demokrasi ile idare edildiğini söy
lediğimiz Türkiye'mizde her sene münhal mebus
luk bulunmasına rağmen 8 nci sene de ara seçi
minin yapılmamasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuu müzakere 
olan hususun bir hukuki ve kanuni, bir de siyasi 

— 931 — 



1 : 8 3 20.7 
veçhesi vardır. Bu itibarla bu takrir aleyhindeki I 
konuşmamızı iki esas üzerinde yapacağız. 

Arkadaşlar; ara seçimine demokrasilerde ni
çin lüzum görüldüğüne kısaca temas edelim. Ara 
seçimi, umumi seçimlerden sonra vatandaşın Hü
kümet ve onun partisinin tutumundan memnun 
veya gayrimemmm olduğunu tesbit ve muayyen 
bölgelerde de olsa nabız yoklamaktadır. Demok
rasi halkın kendi kendisini idare etmesi olduğu
na göre, bütün seçimlerde, ezcümle umumi se
çim, ara seçimi ve mahallî seçimlerde halkın ka
nunlarda yazılı reyini elde eden ve onun vekille
rinden teşekkül eden siyasi heyetlerin asilin hü
kümranlık hakkını takyide salahiyetli olmaması 
icabetmekte ve aksine hareketler teşriî bir teca
vüz teşkil etmektedir. Vekilleri vasıtasiyle hü
kümranlık hakkını kullanan milletin vekâlet va
zifesini tevdi yetmesi bakımından seçimleri bir
birinden ayrımaya imkân yoktur. Ancak, idare
nin tevdi edilecek eller bakımmdan# birbirinden 
ayrılan umumi ve ara seçimler, yukarda yaptı
ğımız tarif veçhile, nabız yoklama ve Hükümet 
icraatını kabul veya ret şeklindeki fonksiyonu 
icabı birbirine çok yaklaşmaktadır ve bu seçim
lerle millet kendisini idare edenleri ikaz etmek
tedir. îşte bu mütalâa iledir ki, Anayasanın 29 
ncu maddesi, (Mebusluk sıfatı sakıt olan, istifa 
eden veya vefat eden mebusun yerine bir diğeri 
intihabolunur) âmir hükmünü ihtiva etmiş ve 
bunun vatandaşın her an, vekillerini seçerek hü
kümranlık hakkını kullanması ve Hükümetleri 
icraatından dolayı ikaz etmeleri ve hatalar var
sa bunun esas seçimlere kadar tevali etmemesini 
derpiş etmiştir. Bunun aksine mütalâa serd et
mek, umumi seçimlerin yapılmamasının dahi 
münakaşa edilmesine yol açabilir. Çünkü, ma
demki milletin hükümranlık hakkına taallûk et
mektedir, bunun bir kısmının vatandaşın elin
den alınması bunda bilhassa tevali eden İsrar
larda bulunulması bir başka hakkın dahi istir
dadının sebebi olabilir. Ve vatandaşın tecelli eden 
iradesine tesir etmiyecek iddiası ile ara seçimle
rinin tehiri vatandaş iradesinin devamlılığı ne
ticesine bizi götürebilir. 

Aziz arkadaşlar, hiçbir kanunun Anayasaya 
aykırı olamıyacağı ve Anayasa hükümlerinin 
hiçbir sebep ve bahane ile ihmal edilemiyeceğini 
gösteren Anayasamızın 103 neü maddesi muva
cehesinde Seçim Kanununun 6 ncı maddesinin 
Anayasanın 29 ncu maddesinde katî olarak ifa- | 
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desini bulan ara seçimleri yapma mecburiyeti 
hakkındaki hükme münafi olmadığını kabulde 
mazuruz. O halde bu 6 ncı madde Yüksek Mec
lise ara seçimlerini tehir salâhiyetini vermez, 
orada derpiş edilen hükümler Meclise se
çim salâhiyetini vermez, orada derpiş edi
len hükümle Meclis seçim tarihini kanun
da yazılı olandan başka bir tarihe alabi
lir ve salâhiyeti bundan ibarettir. Nitekim, 
Seçim Kanununun 36 ncı maddesi de; «İki yer
den mebus seçilen kimse birini tercih eder, diğer 
yerde yeniden seçim yapılır» ibaresiyle Anayasa 
hükmünü teyidetmekte ve bu madde. Meclis ak
sine karar vermezse gibi bir hususu ihtiva eyle
memektedir. 

Yine Anayasamızın 13 ncü maddesiyle umu
mi seçimlerin bâzı ahvalde bir yıl tehirine sara
haten cevaz vermiştir. Bu hususu düşünen vâzıı 
kanunun ara seçimlerinde böyle bir tehir salâhi
yeti tanımaması bir tesadüf eseri değil, ara se
çimlerinin her sene yapılmasını arzu ederek mil
letin, vekillerini sık sık murakabe ve ikaz etme
sini arzu etmesindendir. Çünkü, ara seçimleri 
Meclis bünyesinde yapacağı değişiklik bakımın
dan değil, milletin fikrinde vâki olan değişiklik
leri göstermesi bakımından mühimdir? Ve her 
bölgedeki vatandaşların Devlet idaresine işti
rakte hisseleri vardır. Diğer bölgelerin bizzat 
veya bilvasıta bu iştirake mâni olmamaları hakka 
hürmet bakımından kaçınılmaz vazifelerdir, 

Hukuka ve kanuna müstenidolarak ara seçim
lerinin yapılmamasının zaruretini bu şekilde be
lirttikten sonra ara seçimlerinin hükümetleri 
ikaz ve vatandaşın nabzını yoklama fonksiyonu 
icabı memleketin siyasi durumu, ara seçimleri
nin yapılmasını neden gerektirmektedir? Yapıl
mamasını istiyen takriri hakiki sebebi nedir? 
Buna temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel bu 
kürsüde konuşan Servet Sezgin arkadaşım mem
lekette siyasi şartları belirttikten sonra muha
lefete bâzı tavsiyelerde bulunmak suretiyle bu 
şartlar altında seçim yapmak imkânı olmadığını 
ifade buyurdular. Memleket şartlarının ara se
çimine müsait olmadığını söylediler. Bendeniz 
müsaadenizle, vakıa ve hâdise göstermek su
retiyle ara seçimlerinin yapılması ve memlekette 
vatandaş reyine bir kere daha müracaatı zaruri 
kılan sebepleri kısaca arz edeceğim : 
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Muhterem arkadaşlarım, 1957 seçimlerinde I 

millet ekseriyeti, iktidarı ve politikasını, ona 
daha az rey vermek suretiyle, mahkûm etmiş ve 
onu bir ekalliyet partisi haline düşürmüştür. 
Buna rağmen iktidarda kalışı mevcut seçim sis
temi ve kanunun memlekete tahmil ettiği 
bir talihsizlik olmuştur. 

Ekalliyet partisi haline düştüğünü ve mesne
dinin kalmadığını hisseden iktidar Vatan Cep
hesini icat ve ona iltihaklar efsanesiyle seçim
lerden sonra durumun değiştiği ve milletin 
D. P. ye teveccüh ettiği hissini yaratmak ve bu 
efsaneden kendisine mesnet aramak gayretine 
düşmüştür. Her türlü Devlet ve Hükümet cid
diyetiyle bağdaşamıyaeak hareketler, Devlet 
radyosu ile yayınlanan gülünç iltihak haberleri bu 
zaıf ve gayretin tezahürleri olmuştur. (Sağ
dan, bravo sesleri) İktidar ve hükümetinin se
çimlerden sonra icadettikleri Vatan Cephesine 
ve buraya vâki olduğunu ileri sürdükleri hu
dutsuz iltihaklara kendileri inanmış olsalardı, 
muhalefete karşı bir kuvvet gösterisinde bulun
mak isterler ve ara seçimlerine girip kazanmak 
suretiyle, seçimden bu tarafa vahameti gittikçe 
artan icraatlarının millet tarafından tasvibedil-
diğini ve 1957 seçimlerinden bu yana umumi 
efkârın Demokrat Parti lehine döndüğünü kuv
vetli bir delille bağlamak isterlerdi. (Sağdan, 
alkışlar). 

En basit âmme hizmetini dahi, vatandaşın 
siyasi kanaatini baskı altına almak ve onu 
mefluç bırakmak için bir vasıta oTarak kullanan 
bugünkü partizan idarede... 

İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sana 
yakışmıyor bu hareket. 

HAYİll ÇOPÜROĞLU (Devamla) — Ben 
bana yakışmıyacak birşey yapmıyorum. Ben si
yasi kanaatimi izhar ediyorum, bir suçluyu hi
maye etmiyorum, vatandaş haklarını çiğnemi
yorum. 

En basit âmme hizmetini dahi vatandaşın si
yasi kanaatini baskı altına almak ve onu mef
luç bırakmak için bir vasıta olarak kullanan 
bugünkü partizan idarede iktidar değişikliğine 
müncer olmıyacak bir ara seçimde iktidarın 
avantaj^ bir durumda olacağı bedihidir. Buna 
rağmen ara seçimlerinden kaçınmak suretiyle Hü
kümet ve iktidar vatan cephesine iltihaklar id
diasının bir efsane olduğunu ve milletin karşı- I 
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sına çıkmak istemediğini itiraf etmiş olmakta
dır. Meclis murakabesinden fiilen azade olduğu 
son vahim hâdiseler karşısındaki davranışlarla 
bir kere daha sabit olmuş bulunan Hükümetin 
hiç olmazsa ara seçimleri vasıtasiyle milletin 
murakabesine tâbi tutulması ve böylece fren
lenmesi kaçınılmaz bir zarurettir. Bu zaruretin 
icaplarına uyulmadığı takdirde ilerde cereyanı 
muhtemel çok vahim hâdiselerin, can ve mal 
emniyetine karşı tevali etmesi mümkün olan 
tecavüzlerin mesuliyeti her şeyden evvel D. P. 
ekseriyetine teveccüh edecektir. Mesuliyete mün
cer olacak tarzda hâdiselerin cereyan ettiği bir 
memlekette ara seçimleriyle olsun halkın reyine 
müracaat etmemek izahı mümkün olamıyan si
yasi bir hata olacaktır. Bu hatayı işlememek bu 
takriri reddetmekle mümkündür. 

SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Paşanın 
hoşuna gidiyorsun, 

HAYRI ÇOPUROĞLU (Devamla) — Ben 
kimsenin hoşuna gitmek için konuşmuyorum. 
Onu sen yapıyorsun; biraz daha yakın otur. 

Arkadaşlar; bugüne kadar, takibedilen ik
tisadi politikanın emsalsiz bir. kalkınmayı sağ
ladığı ve memleketin. refah içinde bulunduğu 
yolundaki iddialar için (Bir ecnebinin sathi ve 
tek taraflı şahadetinden çok daha muteber ol
duğuna kaani bulunuyoruz) hâdiselerin bütün 
yükünü çeken milletin şahadetine müracaat yo
lu da yine seçimlerin yapılmasıdır. 

Şayet iktidar politikasındaki isabeti ispat 
için şahit arıyorsa şahidi âdil Aziz Türk mille
tidir. Ara seçimlerine girmek suretiyle bu şa
hide müracaat en doğru yoldur. Bu yola gidil-
miyecekse esbabı mucibesi ne olursa olsun ağır 
da olsa tarihin hükmü daima; «Demokrat *Par-
ti iktidarı milletin karşısına çıkmaktan çekini
yor» olacaktır. (Sağdan; bravo sesleri, alkış
lar) 

REİS — Efendim; kifayeti müzakere tak
rirleri var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ara seçimlerinin tehiri hakkındaki müza

kereler kâfidir. Kifayetin reye konmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Trabzon Mebusu Diyarbakır Mebusu 
Osman Nuri Lermioğlu Sezai Demiray 

Siird Mebusu 
Fikri Şendur 
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Yüksek Riyasete 

Görüşmeler kâfidir. Kifayeti reye vaz'mı 
rica ederim. 

İstanbul 
Enver Kaya 

Yüksek Reisliğe 
Ara seçimlerinin yapılması hakkındaki gö

rüşmeler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını arz ve 
teklif ederim. 

Urfa Mebusu 
Ömer Yüksel 

REİS — Kifayet takrirlerini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ki
fayeti müzakere kabul edilmiştir. 

Bir takrir daha var, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Ara seçimlerinin bu yıl da yapılmamasını is-
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tiyen D. P. Meclis Grupu Reisi Atıf Benderlioğlu 
ve arkadaşlarının takrirleri Anayasaya, Seçim 
Kanununa aykırı olduğundan ve siyasi icaplara 
uygun bulunmadığından reddini arz ve teklif 
ederiz. 

20 . VII . 1959 
Kırşehir ' Kırşehir 

Osman Bölükbaşı Hayri Çopuroğlu 

REİS — Teklifin reddini tazammun eden tak
riri reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Müzakeresi yapılan takrir münhal bulunan 
mebusluklar için ara seçimlerinin geri bırakılma
sına dairdir. Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miş ve münhal bulunan 21 mebusluk için 23 Tem
muz 1959 tarihinde başlaması gereken ara seçim
lerinin geri bırakılmasına karar verilmiştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Bilecik Mebusu Mehmet Erdem ve 2 ar-
kadaşınm, 1580 sayüı Belediye Kanununa mu
vakkat bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/344) (1) 

2. — Muğla mebusları Sadi Pekin ve Turgut 
Topaloğlu'nun, tdarei umumiyet vilâyat Kanu
nuna muvakkat bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
(2/345) (2) 

3. —-• Yozgad Mebusu Nâzım Tanıt ve İzmir 
Mebusu Kemal Serdaroğlu'nun, 6834 sayılı Ka
nunun 7164 sayılı Kanunla tadil edilen muvak
kat maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/346) (3) 

4. — Oazianteb Mebusu Samih înal ve Diyar
bakır Mebusu Fikri Arığ'ın, 6835 sayılı Kanunun 
7165 sayılı Kanunla tadil edilen muvakkat mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Da
hiliye Encümeni mazbatası (2/347) (i) 

REİS — Verilmiş bir takrir var, okuyoru;:. 

(1) 355 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 356 S. sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 357 S. Sayılı matbua zaptın sonundadv.. 
(4) 358 S. sayılı matbua zaptın sonundadır. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında 10, İ t , 12 ve 13 ncü sırada 
bulunan tekliflerinin ehemmiyetine binaen bir an 
evvel kanuniye! kesbetmesi için diğer bütün işle
re takdimen ve müstaceliyetle müzakeresini uz 
ve teklif ederim. 
Dahiliye En. Reisvekili Dahiliye En. Reisi 
Ö. L. Erzuruınluoğlu Rüknettin Nasuh.ioğJu 

REİS — Ruznamenin birinci müzakeresi ya
pılacak maddeleri arasında 10, 11, 12 ve 13 ncü 
maddelerin takdimen ve müstaceliyetle görüşül
mesi teklifini kabul edenler...'Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir takrir daha var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Belediye meclisleri, vilâyet umumi meclisleri, 

şehir ve kasabalardaki mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleriyle köy muhtar ve ihtiyar meclisleri se
çimlerinin 1960 senesi Eylül ve Kasım aylanı*a 
taliki aynı esbabı mucibe ile teklif edilmekte ol
duğundan bu mevzulara ait kanun teklifleri hak
kındaki müzakerelerin tevhiden yapılmadı husu
funu arz ve teklif ederim. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Rükneddiiı Nasuhioğlu 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
RBÎS — Bu takrir hakkında mı? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Evet.., 
RElS — Buyurun, Sırrı Bey... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Türk Parlâmen

tosunda ilk defa, tamamen ayrı ayrı olan 4 ka
nun gerekçesi birden, tevlıidedilerek görüşül
mesi, teklif edilmektedir. Müsaade buyurursa
nız kelimeyi seçerek, mahsus kullanacağım. El
çabukluğu, parlâmentoda kanun âdabına ve İç
tüzük hükümlerine uymaz. (Soldan şiddetli gü
rültüler) . 

REİS — Sırrı At alay Bey, müsaade buyuru
nuz efendim, parlâmentoda el çabukluğu olamaz; 
her şey Heyeti Umumiyenin takdirine vabeste
dir. Lütfen tavzih buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) •— Türk Parlâ
mento hayatında ilk defa İçtüzük hükümlerine 
ve teamüle aykırı olarak, ayrı ayrı gerekçelerle 
gelmiş, ayrı ayrı gerekçelere dayanan, ayrı 
kanun teklifleri tevhidedilerek görüşülmek is
teniyor. Elçabukluğu tâbiri bu teklifte bulunan 
arkadaşlara racidir. (Soldan gürültüler) 

REİS — Doğru konuşunuz Sırrı Bey, rica 
ederim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İçtüzüğe; 
mugayir ve Türk Parlâmentosunda ilk defa bu 
şekilde maksatlı olarak bir takrir verilirse bu
nun mânası elçabukluğunun dışında değildir. 

REİS — Buyurun Rükneddin Bey. 
DAHİLİYE ENCÜMENİ REİSİ RÜKNED

DİN NASUHİOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar. 
mahallî idarelere ait bulunan belediye, köy ih
tiyar meclisleri, mahallî ihtiyar heyetleri ve 
meclisi umumi seçimlerinin bir sene tehiri hak
kındaki 4 lâyiha aşağı - yukarı aynı mucip sebep
lere dayanmaktadır. Biraz evvel görüşmüş oldu
ğumuz ara seçimleri hakkında Yüksek Meclisin 
teamülü ve buradaki konuşmaların esbabı ha
kikisi bu kanunlarda da aynen mevcuttur. Biz 
bu kanunların heyeti umumiyelerinin müza
keresini birleştirmeyi değil, bunların ayrı ayrı 
müzakeresini arz ve teklif etmiş bulunuyoruz. 

Bu vesiyle arz etmek isterim ki, 4 kanunun 
Dahiliye ' Encümenindeki müzakeresi sırasında 
bâzı muhalefete mensup arkadaşlar dedikodu 
yaptılar. Hattâ matbuat dahi bunu yanlış ak
settirdi. Yani burada Sırrı Atalay'm «elçabuk
luğu marifet» diye iki üç defa tekrar tekrar 
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-söylediği mevzu o vakit de güya muhalefetten 
kaçarak bir elçabukluğu ile yapılmış gibi mat
buata aksettirildi. Halbuki Hâdise tamamiylc 
bunun aksidir. Evvelâ encümen müzakeresinden 
bahsedeyim. 

17 tarihinde yaptığımız Dahiliye Encümeni 
müzakeresinde usulen bir yun evvelden gazeteye 
ilân verdik ve buradaki elektrikli levha üzerin
de de Dahiliye Encümeninin içtimada bulundu
ğunu ilân ettik. Elimizdeki teamül ve usul bu
dur. Toplantı günü saat ona geldiği halde muha
lefet mebusları gelmediler. Zaten son aylar 
zarfında muhalefete mensup mebusların 'geldik
leri vâfeı değildi. Onu çeyrek 'geçe müzakereye 
başladık ve !her kanunun esbabı mucibesi ve 
maddeleri birer birer okundu, heyeti umumiye-
sinin aynı esasa müstenidolduğu beyan edildi
ğinden dolayı, müzakere fazla devam etmedi, 
Kanunu teklif edenlerin mucip sebeplerine atıf 
suretiyle teklifleri kabul ettik. 

FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Kaçta bit
ti müzakere? 

DAHİLİYE ENCÜMENİ REİSİ RÜKNED
DİN NASUHİOĞLU (Devamla) — Onu çeyrek 
geçe başladı, 11 e doğru bir muhalif arkadaş en
cümene geldi, biz o sırada mazbatayı yazmaya 
başlamıştık. Esasen arz ettim, müzakerenin uzun 
sürmediğini. Çünkü esbabı mueibeler tamamen 
birbirinin aynı idi. Encümende devam eden bu 
müzakerelerin vaziyetini buraya intikal ettir
mek suretiyle Sırrı Atalay arkadaşımızın iki de
fa beyan ettiği bu sözlerini kendilerine yakıştı
ramadım. Arkadaşlar, bu kürsü, hakikat kürsü
südür. Hakikatleri burada küçültmeye kimsenin 
ha*kkı yoktur. Tekrar arz ediyorum ki, bu tak
riri vermiş bir arkadaşınız sıfatiyle esbabı mu-
cibeleri bir olan kanunların münakaşasının, mü
zakeresinin birleşmesini ve fakat (kanunlar ayrı 
ayrı reye vaz'edilmek suretiyle işin hallini arz 
etmek istiyorum. Muhalefetin söylemiş olduğu 
bu tâbirleri aynen kendilerine iade ederim. El 
çabukluğu marifet gibi tamamen çirkin bir ifa
denin anca'k el çabukluğunun marifet olduğunu 
bilen insanlara aidolduğunu tekrar ederim. 

REİS — Riyaset de ifade eder ki ; burada ne 
açık gözlülük ve ne de el çabukluğu mevzuu-
bahsolamaz. 

FETHİ ÇELİ'KBAŞ ((Burdur) — Madde 
gösteriniz. 
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REİS — Şimdi izan edeceğim. 1 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Dahiliye Encü- 1 

meni Muhterem Reisi beyanatta bulunmasaydj... 
'(ıSoldan, «Kıravat tak» sesleri, gürültüler) Ka
nunun müzakere edildiği gün.. (Soldan, «Kıra
vat, kıravat, burası mahalle kahvesi değil» ses
leri) 

REİS — Müsaade buyurun efendim; herke
sin "bir kendi kıyafet usulü vardır. Ona müda
hale edemem. Meclise kıravatsız girmekle kür
süye öylece çıkmak arasında Riyaset bir fark 
görmemektedir. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Sağ ol Reis 
Bey. I 

Muhterem Dahiliye Encümeni Reisi beyanat- | 
ta bulunmasaydı bendeniz kürsüye ge'lmiyecek-
tim. Kanunun encümende müzakere edildiği 
ıgün, saat 10,10 da Maraş Mebusu Abdullah 
Yaycıoğlu Bey encümene girdiler. Orada sordu, 
kanunun müzakeresine henüz başlanmamış. Gel- * 
di, «Emin Bey kanunun müzakerecine başlanma
mış gider misiniz?» dedi. Nusret Durakbaşa ar
kadaşımla birlikte o dediği anda Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup odasından İtaliktik, encüme
nle geldik. Encümene ıgeldiğimiz zaman saat 10 u 
27 dakika geçiyordu. (Soldan, «Yalan, yalan» 
sesleri) 10 u 27 geçiyordu, geldik sorduk, «Ka
nunun müzakeresi bitti» dediler. Hal ve keyfi
yet böyledir. 

'Şimdi gelelim mahallî seçimlere. Bunların 
her birinin karakteri, mahiyeti ayrı ayrıdır ve 
ayrı ayrı münakaşa edilecek şeylerdir. 

Meclisi umumi seçimlerinin münakaşa edile-
cek şeyleri ayrıdır, belediye seçimlerinin müna
kaşa edilecek şeyleri ayrıdır. Belediye reislikle
rinin çoğu muallel bir hale geldi. Kimisi vekil
likle idare ediliyor, kimisine işten el çektiril-
mistir. Bir taraftan da boyuna muhtar seçim
leri köy ihtiyar heyetleri seçimleri yapılıyor. 
Ayrı ayrı mahiyette olan teklifleri siz nasıl olur 
da birleştirir ve hepsini birden müzakere edelim 
dıersiniz? Hepsini birden müzakere etmek için se
bep nedir, niçin? Hepsini birden müzakere edip 
çabucak bitirelim, bundan daha âlâ el çabuklu
ğu olur mu? (Soldan, «Kır a vatın yok» sesleri) 
Benim kıravatsızlığım, kıravatsızsın diyenlerin 
kıravatlılığımzdan daha ciddîdir ve iyidir.. 

REİS —Ekrem Anıt! 
DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU

HARRİRİ EKREM ANIT (Samsun) — Muh- I 
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terem arkadaşlarım, Bilecik Mebusu Mehmet 
Erdem ve iki arkadaşının 1580 sayılı Beledi
ye Kanununa muvakakt bir madde eklenmesi
ne; Muğla mebusları Sadi Pekin ve Turgut 
Topal oğlu'nun, İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununa muvakat bir madde ilâvesine, Yozgad 
Mebusu Nazım Tanıl ve İzmir Mebusu Kemal 
Scdarroğlu'nun, 6834 sayılı Kanunun 7164 sa
yılı Kanunla tadil edilen muvakkat maddesinin 
değiştirilmesine; Gazianteb Mebusu Samih 
İnal ve Diyarbakır Mebusu Fikri Arığ'm, 6835 
sayılı Kanunun 7165 sayılı Kanunla tadil edi
len muvakkat maddesinin değiştirilmesine mü
tedair kanun teklifleri Dahiliye Encümenine 
havale edilmişti. 

Encümenin mazbata muharriri sıfatiyle bu 
kanım tekliflerini dikkatle tetkik ettim. Encü
men saat 10 da içtima etmişti. Kanun teklifle
rinin mucip sebep lâyihaları esas itibariyle seçim 
kütüklerinin ikmal ve ıslahına, muvafık ve muhalif 
bütün arkadaşların üzerinde mutabakata var
dıkları bu kütüklerin seçim emniyetini sağla
yacak bir şekle ifrağ edilmeden seçim yapıl
ın asının doğru olmıyacağma dayandığı görül
müştü t". Kanun tekliflerinde mucip sebobola-
rak serd edilen fikir vte mütalâaların realiteye 
uygun bulunduğunu encümen azasına arz ve 
izah ettim. Akadaşlarım verdiğim izahatı din
lediler. Bendeniz sabrınızı suiistimal etmemek 
için, esasen arkadaşlarımın kanun teklifleriyle 
encümen mazbatası da zamanında tevzi edilmiş 
olduğundan, tekliflerin mucip sebeplerini tek
rara lüzum görmüyorum. 

Binaenaleyh kanun teklifleri encümence bu 
sebeplerle aynen kabul edilmiştir. 

Arkadaşlarım, kanun teklifleri encümende 
müzakere olunurken, Maraş Mebusu Sayın Du
rakbaşa arkadaşım geldi. Tekliflerin kabul 
edilip edilmediğini sordu. Kendisine mazbata 
muharriri sıf atiyle teklifleri okudum. 

Her dört teklifin dayandığı mucip sebep
lerin aynı olduğunu bildirdim. 

NURETTİN ERYURT (Malatya) — Bun
lar ayrı ayrı kanun teklifleri değil mi? 

EKREM ANIT (Devamla) — Müsaade bu
yuran, Dahiliye Encümeni bu kanun teklifle
rini reddetmiş-olsaydı, (Sağdan: «İmkânı var 
mı?» sesleri) Müsaade buyurun, yine Yüksek 
Meclise gelecekti. O halde bunların kabul ve
ya ademikabulü Yüksek Heyetinizin kararma 
bağlıdır. 

- 9 3 6 -



İ t 83 20.7 
Emin Soysal arkadaşım diyor ki, bunların 

mahiyeti hukukiyeleri ayrı ayrıdır. Hayır arka
daşlarım. Heyeti umumiyesi. mahalli karakter ve 
mahiyet taşımaktadır. Esasen bir noktayı da te
barüz ettirmek mecburiyetindeyim. Ankara ve 
istanbul üniversiteleri profesörlerinden, Temyiz 
Mahkemesi ve Devlet Şûrası ve kanunun tatbik-
çisi olmaları itibariyle valilerden alman mütalâ
alara dayanılarak, en medeni ve mütekâmil Dev
letlerin mevzuatı da nazarı dikkate alınarak Da
hiliye Encümenince kabul ve Heyeti Umumiye-
ye sevk edilmiş bulunan Köy Kanununun 4 ve 5 
nci maddelerinde, kanunun yürürlüğe girmesini 
mütaakıp, köy muhtar ve ihtiyar meclisleri seçi
minin yenileneceği tasrih edilmiş bulunmaktadır. 
Bu hususun da dikkat nazardan uzak tutulma
ması lâzımdır. 

Binaenaleyh, «Dahiliye Encümeni, teklifleri 
katiyen müzakere etmeksizin kül halinde kabul 
etmiştir» iddiası tamamen yalandır. Bu kürsü
den hakikatlerin hilâfına söz söylemenin yerinde 
olmadığını ve bu şekilde konuşanların sözlerinin 
de ancak kendilerine sâri ve şâmil bulunduğunu 
hatırlatırım. 

RElS — Usul üzerinde müzakere tamamlan
mıştır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Son söz millet-
vekilinindir. 

REİS — Hayır efendim, müzakere tamamdır. 
Öteden beri kanun lâyiha ve tekliflerinin tevhi-
den müzakeresi, Heyeti Umumiyenin karariyle 
yapılagelmiştir ve yapılmaktadır. Bu dört tekli
fin bir arada müzakere edilmesi hususunu yük
sek takdirlerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, evvelce söz almış arkadaşlara ilâveten 
yeni söz alacak arkadaşların isimlerini yazıyo
rum. 

Şahap Bey; niçin oturduğunuz yerden telâş 
gösteriyorsunuz? isminizi evvelce yazmıştım. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Reis Bey, siz 
hep beni muhatap tutuyorsunuz. 

RElS — Sizi bu şekilde hareketlerinizden ten
zih ederim. Riyasete karşı daha dikkatli olmanızı 
rica ederim. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Ben de, sizin 
ikazınızla dikkate gelecek insan olmadığımı arz 
etmek isterim. 

RElS — Buna ihtiyacınız olduğu hareketle
rinizle sabittir, 
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ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Ben teşhir 

edemezsiniz. 
RElS — Söz alanları okuyorum: Hamdi San-

car, Said Bilgiç, Adnan Selekler, Osman Kavrak-
oğlu, izzet Akçal, Rifat Bingül, Mehmet Erdem, 
Kemal Eren, Şahap Kitapçı, Selim Soley, Sub-
hi Baykam, Sırrı Atalay. 

Bundan evvel olduğu gibi konuşmaların bir 
lehte bir aleyhte olmasını reylerinize arz ediyo
rum: Bu hususu kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Grup adına Mehmet Hazer, buyurun efen
dim. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA MEH
MET HAZER (Kars) — Muhterem arkadaşla
rım, mahalli idareler seçimlerinin talik ve te
hirine mütaallik bulunan teklifler hakkında görü
şümüzü arz etmeden evvel bir usul meselesini ve 
bu arada Dahiliye Encümeni Reisinin bir ittiha-
mmı cevaplandırmak lüzumunu hissediyorum. 

Malûm» bulunduğu üzere, içtüzüğümüzün 31 
nci maddesi, encümen gündeminin encümen üye
lerine bildirilmesini emretmektedir. Hal böyle 
iken Dahiliye Encümeni, bundan evvelki tatbi
kat hilâfına, encümen gündemini muhalif mebus
lara bildirmemiştir. 

Dört kanun teklifi beş dakikalık bir müddet 
zarfında süratle bitirilmiştir. Bendeniz encümene 
geldiğim zaman encümen toplanmış, saate baktım 
15 - 17 dakika geçmiş ne teklif sahipleri ne Hü
kümet mümessilleri var. Encümen Reisine, «Ya
hu bize de haber verseydiniz, böyle beş dakika
da 4 kanun teklifi çıkar mı? Müzakereler bu ka
dar süratle cereyan eder mi?;» dedim. Tabiî neti
ce değişmedi... Böylece içtüzüğe riayet etmiyen 
Reisin, şunu bunu itham etmeye hakkı olamaz. 
Teklifler çok süratle ve acele ile çıkarıldığı için, 
işin icaplarına ve kanun tekniğine aykırı olarak 
Umumi Heyete sevk edilmiştir. 

Arkadaşlar, bu teklifler, bir lâyiha olarak 
muhterem Meclise ve Encümene takdim olunmak
tadır. Dahiliye Encümeni normal bir çalışma 
içinde bulunsa idi, evvelâ bu kolayca görülecek 
yanlışlık tashih edilirdi. (Sağdan, bravo sesleri) 
Bu bir. ikincisi kanun teklifi ile kanun metni 
arasında açıkça bir tezat görülmektedir. Bu tek
lifler D. P. Grupunun toplantısından bir gün 
sonra arkadaşlar tarafından imzalanarak Büyük 
Meclise sevk edilmiştir. Mazbatada mucip sebep
ler arasında belediye seçimlerinin 1960 yılı Ka-
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sim ayı sonuna talik olunduğu ifade olunmakta, 
halbuki kanun metninde 16 Kasımdan bahse
dilmektedir. 

Bundan başka, bu tekliflerde bu mevcut kü
tüklerle bir umumi seçim yapılamıyacağı da 
ifade olunmaktadır. Halbuki teklif bir umumi 
seçim teklifi değil, bir mahallî seçim teklifidir. 
Bu da gösteriyor ki başka maksatlarla hazır
lanmış bir teklif, bir lâyiha böyle 'bir ihtiyaç 
karşısında ele alınmış, imza edilmiş, kullanıl
mıştır. 

Kanun lâyihasının esbabı- mucibe ve metni 
daktilografi ile yazıldığı halde isim, imza
lar sabit kalemlerle acele olarak atılmıştır. 
Bunların hepsi gösteriyor ki hazırlık acele ol
muştur. 

Şimdi arkadaşlar, bu tekliflerin gayrikâfi 
mucip sebeplerine ve esasına temas edeyim : 

Geçen sene mahallî idarelerin bir cüzü olan 
köy seçimlerinin teihirinde müstakbelde kabul 
edilecek olan bir Köy Kanunu mucip sebebola-
rak ele alınmış ve o, mesnet ittihaz edilerek 
tehiri talebolunmuştu. Bu sene ondan da vaz
geçilmiş, şimdi de kütüklerin tashihine dair 
bir lâyiha kanunlaşacak, ondan sonra seçim 
yapılacak denmeye başlanmıştır. Yani geçen 
sene istinadedilen bir nokta, Köy Kanununun 
hazırlanması gibi müphem bir nokta, bu sene 
bertaraf edilmiş, başka bir nokta mesnet itti
haz olunmuştur. Bundan başka bu tekliflerde 
mahallî seçimlerin ne meb'dei, ne de müntehası 
tesbit edilmiştir. Seçimlerin gayrim alûnı bir 
tarihe talik edilmesi talebedilmiştir. Filân 
ayın sonuna kadar deniyor, bu gayrivazıh bir 
nokta. Bundan sonra mahallî seçimlerin yapı
lacağı günün tâyin edilmiş olması lâzımdı. Bu 
da yok. Sadece belediye seçimleri için tarih 
var. Bilindiği gibi Seçim Kanunu bu seçimle
re de kabili tatbiktir. Seçim kampanyasına ta
allûk eden müddetin tes^biti ileride bir mesele 
olabilir. Zaten muhaliflere müşkülât çıkarma
ya arzulu bulunan bu iktidara böyle imkânlar 
verilmemelidir. Böylece seçimde vatandaşın 
arzu ettiği münakaşa ve tenkid imkânı berta
raf edilmiş olabilir. İktidar partisi seçimin ne 
vakit yapılacağını bilecek, fakat muhalefet 
ancak ilânından sonra malûmattar olacaktır. 
Halbuki şimdiye kadar, bilhassa geçen 1955 
veya 1956 yılında seçimin günle tesbit edilmeme
sinin mahzuru bu Meclisçe kaibul edilmişti. 
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Onun için mahallî seçimlerin yapılacağı gün ka
nun metninde tasrih edilmişti. 

Yine bu acele tetkikin mahzurlu neticesi ola
rak gözden kaçan diğer bir cihet de şldur : 
Belediye seçimlerinin talikine dair olan kanun
daki o muvakkat madde şimdi tadil ve tâük 
olunurken, o zaman sadece halk tarafından 
doğrudan doğruya seçilen 'belediye meclisi âza
larının seçimine dair hüküm mevcutken şimdi 
belediye meclislerinin seçecekleri reislerin seçi
mi de bu kanun metnine alınmıştır. Bu mantık 
ve bu esastan hareket edildiği takdirde encü
menlerin de kanunla tesbit * edilmesi ica)beder. 
Hattâ sadece bu da kâfi gelmez. Belediye mec
lisleri tarafından teşkil olunacak komisyonla
rın da şimdiden müddetinin temdidi gerekecek. 
Arz ettiğim gibi bu acele tetkik ve ekspres ha
zırlık yüzünden kanunun sakat olarak Yüksek 
Meclis huzuruna gelmesini intaeetmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, bu tekliflerin mesnetleri
ni arz edeyim; birisi kütük suiistimali, mevcut 
kütüklerin salim, sahih ve seçim yapmıya elve
rişli olmadığı iddiası, doğrudur. Ancak, kü
tükler bu hale kendiliğinden gelmemiştir. Kü
tükleri bu hale getirenlerin tesbiti üzerinde ıs
rarla durduk. Bunlar eğer şimdiye kadar tah
kik olunsaydı suçluları meydana çıkardı. Ve 
zaman zaman bir tükenmez bahane olarak orta
ya her vesile ile atılmazdı. Mahzurların gide
rilmesi lâzım iken bunları mahfuz tutmak ve 
bunları vesile ittihaz ederek vatandaşın rey 
hakkını talik etmek hiçbir zaman demokratik 
esaslarla, demokratik anlayışla kabili telif de
ğildir. 1957 den sonra kütük suiistimallerinin 
bu memlekette nasıl bir şikâyet mevzuu hali
ne geldiği anlaşılmıştır. Bunu tashih etmek icab-
ederken hâlâ seçimin taliki için bir sebebolarak 
dermeyan etmek köpüğe sarılmaktır. îhticaca 
gayrisalih, müşevveş, mağşuş bir seçim kütü
ğünü bugüne kadar sakla, ondan sonra secimin 
tâ!iki için sebep göster. Olur mu? Bu kütük
ler için bu milletin parasından sadece 1957 den 
bu yana Dahiliye Vekâleti bütçesinden 300 bin 
lira sarf ve israf olunmuştur. Mahallî idare
lerin s?arf ettikleri paralar da ayrı. Suiistimale 
.müsait, ihticaca gayrisalih kütüklere para sarf 
etmek ise en hafif tabiriyle mesuliyet hissinden 
uzak olmak demektir. 

Kütüklerin ıslahı için bir kanun tasarısı 
Meclise gelmişti, encümende bu kanunun bâr 
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zı maddeleri de görüşülmüştü. Hatırlarsınız aziz 
arkadaşlarım; iktidar arzu ettiği zaman bir ge
cenin içinde bu Meclisten istediği kanunları 
geçirmiştir. Fakat aradan iki sene geçtiği, bir 
kanun tasarısı da hazırlandığı halde bu mah
zurları bertaraf etmeye gitmiyor, bunların tas
hihi için gelen bu kanun tasarısını müzakere 
ve ve ikmal etmiyor ve onu canlı, tükenmez bir 
bahane hazinesi olarak saklıyor. İşte yapılan 
teklifin samimiyetsizliğinin hukuki mesnetten âri 
olduğunun bir başka delili. 

Aziz arkadaşlarım, bir taraftan «Bu kü
tükler ihticaca salih değildir, mağşuştur» de
nilir, bir taraftan da bu kütüklerle yapılan 
muhtar seçimleri, Devlet radyosunda, iktidar 
partisinin bir zaferi gibi ilân olunur, iktidar 
mensubu arkdaşlarım bunu samimiyetle bağ
daştırabilirler mi? Samimiyet bunun neresinde? 

Mahzurları bertaraf etmemek bu mahzurla
ra rağmen yine seçimlerin yapılmasına devam 
etmek bu gerekçenin Hükümet tarafından da 
kabul edilmediğinin bir delili sayılır. 

Kendisi inanmıyor, ben inanır mıyım? 
Şimdi bakınız arkadaşlar, böyle bir kanun 

Yüksek Mecliste konuşulurken, içtüzüğün sarih 
hükümlerine rağmen alâkalı Dahiliye Veklii 
Mecliste bile değiller. (Soldan gürültüler) Şu 
anda burada bulunması lâzımdır. . Hattâ içtü
züğün gayet sarih bir maddesi vardır. Alâkalı 
Vekil ilk müzakerede mevcut değilse, müzakere 
bir başka celseye talik edilir. Bu hususta Reis 
Beyin nazarı dikkatini celbederim. 

Arkadaşlar, bu teklifler hakkında Hükümetin 
noktai nazarı nedir? Hükümet ne diyor? Teklif 
sahipleri şunu şunu ileri sürüyorlar, acaba Hü
kümet buna ne diyor? Kütük dalavereleri, suiis
timaller oluyor, kütükler tashiha muhtaç mıdır? 
Hani Hükümet nerede? 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Burada, hepsi buradalar. (Soldan «buradalar 
buradalar» sesleri) 

RElS — Efendim, buradalar. Dışarı çıkmış
lar. Bu havada hep içeride duracak değiller ya. 
Koridorlarda-.bulunuyorlar. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Reis 
Bey, ben size tatbiki lâzmıgelen içtüzük hüküm
lerini hatırlatıyorum. 

REÎS — Efendim, hepsi buradalar. Arkadaş
lar yoruluyorlar, dışarı çıkıyorlar. Bu havayı 
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bozmaya lüzum yok. içtüzük aynen tatbik edil
mektedir. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Hava ni
çin bozulurmuş? 

Doğruyu söylemekle hava bozulur mu? Doğ
ruyu söylemekle bozulan hava zaten bozuk de
mektir. 

Sonra muhterem arkadaşlar, bir tasarı ge
lecekmiş. O tasarıda seçim emniyeti temin olu-
naeakmış. Seçmen adedi bilmem kaç bine ine-
cekmiş. adlî teminat tamamlanacakmış. Meçhul 
bir tasarı şimdi istihsal olunacak bir kararın 
mesnedi ve mucip sebebi oluyor, insaf ediniz. 
Geçen sene de Köy Kanunu gelecekti, mesnet 
o idi. Bu sene de meçhul bir kanun gelecektir. 
(Soldan «Köy Kanunu geldi» sesleri.) Evet bir 
kanun gelmiştir. Fakat o kanun tasarısı iddia 
edildiği gibi ve bu tekliflerin gösterdiği gibi 
ne seçim emniyetini tam ve kâmil bir surette 
temin edecek bir hükmü ihtiva etmekte, ne em
niyet telkin etmektedir. Bendeniz tetkik ettim, 
bizim &rzu ettiğimiz seçim emniyetini, idari 
baskıya, Devlet vasıtalarının kullanılmasına ve 
saireyc taallûk eden hükümleri ihtiva etmemek
tedir. Sadece kütüklerin tanzimini idare âmir
lerinden alıp hâkim nezareti altına vaz'eden 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

Diğer taraftan 1958 bütçe müzakereleri sıra
sında Dahiliye Vekili «Bu kütüklerin ıslahı işini 
ele aldık, yakında Büyük Meclise arz edeceğiz.» 
dedi, ayrıca Adliye Vekili de yine bütçe müza
kereleri sırasında sarahaten ifade etti, fakat hâlâ 
kanun gelmedi. 

Şimdi bizim mahalli idarelere ait mevzuata 
şöyle bir göz atarsak görürüz ki, mahallî idarelere 
ait mevzuatımız seçimlerin talikini asla tecviz 
etmemektedir, hiçbir suretle mevzu hükümler tef
sir zorlamalarına da müsait değil. Anayasanın, 
talika dair olan hükmü ise sadece muayyen şart
larla kabili tatbiktir. Onu kiyas yolu ile ve tevsi-
an, mahalli idarelere tatbik etmek de caiz değil
dir. 

Sonra mahalli seçimlere, bilhassa köy seçim
lerine gelince, Cumhuriyetin ilânından beri Tüık 
köylüsü alışmış ve demokratik bir anane de köye 
Köy Kanunu vasıtasiyle girmiştir. Bu itibarla 
köyü kasabalıdan daha çok seçmeyi ve seçilmeyi 
bilir. 

Gülmeyin Murad Âli Bey, bizden daha hassas
tırlar. Seçtiğini murakabe edebiliyorlar. Bunlar 
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kadar biz de Hükümeti murakabe edebilseydik 
işler bu hale gelmezdi. Azanın, muhtarını, köy
lümüz heyetin murakabe ettiği nispette siz hükü
meti murakabe edebilseydiniz böyle mi olurdu? 
Seçimler, Cumhuriyetin ilk devrinden beri köye 
yerleşmiş ve inkişaf etmiş, köylü seçimi âdeta bir 
millî anane haline getirmiştir. Seçim günü köyde 
düğün ve bayram günü gibidir. 

Nabız yoklaması demiyeceğim, Behzat Bey yi
ne bir hasta nabzı diye tavsif ederler belki, bizim 
mevzuubahis ettiğimiz ise siyasi nabızdır. Türk 
milleti elhamdülillah sıhhatlidir. Bizim seçmenin 
temayülünü sık sık yoklamamız siyasi bir vazife
dir. işte bu maksatla Demokrat Parti iktidara 
geldiği ilk yıllarda köy ihtiyar heyeti seçim müd
detini 4 yıldan iki yıla indirmişti. Böylece sık sık 
halkın reyine müracaat edilecek, halkın temayülü 
sık sık öğrenilecekti. Fakat aradan zaman geçti, 
bu müddet iki seneden dört seneye çıkarıldı. Şim
di de sudan bahanelerle 7 seneye kadar uzatıl
maktadır. Köylü bu durumdan muztariptir, müş
tekidir ve mükedderdir. Muayyen bir zaman iç: n 
seçtiğini başkasının başında ısrarla tutmasından 
muğberdir. (Soldan, gürültüler) O kadar müşte
kidir ki, gittik gördük. (Soldan, «Biz de gördük» 
sesleri) Size söylemiyorlar, size pembe yüz gös
termeye mecburlar. Biz iç yüzünü görebiliyoruz. 

REİS — Herkes gördüğünü söyler, sözünüze 
devam edin. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Köylü 
bundan müştekidir. Arz ettiğim gibi müşteki ol
masa dahi yerleşmiş bir ananeyi böyle sebeplerle 
tahribetmekte memleket için fayda yoktur. Köylü 
seçmesini biliyor. Bilhassa muhtarını çok isabetle 
seçiyor ve çok mükemmel murakabe ediyor. Fakat 
arz ettiğim gibi, şu veya bu bahane ile yerleşmiş 
olan millî bünyedeki bir ananeyi bilerek veya bil-
miyerek yıkmak doğru değildir. 

Belediye seçimlerine gelince : 
Belediyelerde seçim başka noktalardan önem

lidir. Belediyelerimizde bugün israftan, suiisti
malden, partizan himayesinden, vatandaş muz
tariptir, müştekidir. 

Bugün, istanbul, izmir gibi büyük şehir 
ve bâzı kasabaların belediyeleri birer Demokrat 
Parti ocağı haline gelmişlerdir. Belediyelerin 
Demokrat Parti ocakları haline gelmesi vatan
daşta infial uyandırmaktadır. Buraları birer 
âmme müessesesidir, buralar parti ocakları ha
line gelemez arkadaşlar. (Sağdan, alkışlar) Fa-
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kat, Demokrat Parti, milletin millî müessese
lerini kısa ömürlü siyasi kazançlar uğruna' ma
alesef tahribetmekte ve tehlikeye doğru itmek
tedir. 

istanbul Belediyesinin nasıl Demokrat Parti 
ocağı haline geldiği gazetelere de intikal etti. 
Sırf Demokrat Partilidir diye, belediye büt
çesinden maaş alan, iltifat gören, ikramiye 
alanlar var, dendi. Bu umumi kanaat haline 
gelmiştir. (Soldan, «Kim diyor onu?» sesi) 

Bundan başka, istimlâk suiistimalleri, yol
suzlukları vardır. Bu yüzden halk seçimi bir 
kurtuluş olarak beklemektedir, seçim istiyor
lar. Bu iddialardan kurtulmanın yolu da se
çimdir, seçimden başka bir yol tasavvur edi
lemez. Murakabe yok, teftiş de işlemez. Suiis
timale giden idarenin değişmesi için seçimden baş
ka yol yok. Bu suiistimalleri, bu yanlışlıkla
rı temizliyecek secim musluğu sonuna kadar 
açılmalıdır arkadaşlar. 

NECMEDDlN ÖNDER (Nevşehir) — Ya 
sizin tutumunuzu beğenmiyerek bu tarafa ge
lenler? 

MEHMET HAZER (Devamla) — Devlet va-
sıtasiyle âmmenin parasını vererek toplıyabilir-
siniz onları. Biz sevgiyle topluyoruz. 

RElS — Rica ederim; seçimin tehiri mese
leleri üzerinde durun. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Arz edi
yorum, işte bunlar için vajtandaş seçim istiyor, 
Seçim getirin, başımdakileri değiştireyim di
yor. Bu mevzularda türlü misaller var. Müh
rü elinden alman muhtar, vekâletle idare edi
len belediyeler var. Belediye idareleri bugün 
valilerin, kaymakamların, başka idarelerden 
gelen memurların vekâletiyle idare ediliyor çok 
yerlerde... Böylece vatandaş, demokrasinin te
mel taşı olan seçimle irtibatı kesilmiş bir hale geti
rilmiştir. (Soldan; «Allah, Allah» sesleri) 
Evet, Allah, Allah ya... Bir sene, hattâ 5 sene 
vekâletle idare edilen yerlerimiz vardır. Hiç
bir kanun, hiçbir tatbikat da buna mesnedola-
rak gösterilemez. D. P. muhalefette iken is
tanbul ve Ankara belediyelerinin özel idareler
den ayrılması için ne kadar mücadele etmişti. 
Hani, bunlar ne oldu? Belediyeleri valilerin 
idaresinden ayırmak için yıllarca uğraşıldı. 
Şimdi belediye ile parti birleştiriliyor... insaf 
edin; kanunlarımızın hedefi kanunlarımızın ru-
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hu, demokrasi bu mudur? Belediyelerimizi, 
köylerimizi, kasabalarımızı seçime alıştırmalı
yız arkadaşlar. Vatandaş her seçimden biraz 
daha tecrübeli olarak çıkmaktadır. Seçimler
den zararımız yok. Bilâkis her seçim yeni bir 
mektepten çıkmış gibi vatandaşın zihnini açıyor, 
vatandaşın memleket meselelerine alâkasını ar
tırıyor. Siz ise memleket meseleleri arasına 
böyle bahaneleri bir engel olarak sokuyorsu
nuz. İnsaf ediniz ve vatandaşın, kendini ida
re edenleri seçmesine müsaade ediniz. 

Arkadaşlar; seçimin zamanında ve günün
de yapılması bir emri zaruridir. Bunda da bü
yük faide vardır. 

Arkadaşlar; bu tekliflerin böyle, acele ola
rak, tetkik edilmeden Yüksek Heyete sunulması 
bugün için belki büyük bir mahzur tevlidetmez. 
Fakat yarın ihtilâflar çıkar ve vatandaşı iste-
miyerek, bilmiyerek birtakım müşküllerle kar
şı karşıya bırakmış oluruz. Vatandaşı bu müş
küllerden kurtarmanızı bilhassa istirham ede
rim. 

Aziz arkadaşlarım; maruzatımı hulâsa et
mek isterim. Biz seçimlerin demokrasinin şart
larından olduğuna, kendisine güvenenin kudre
tini seçim meydanında göstermesi lâzımgeldiği-
ne inanıyoruz. Seçim meydanından kaçtıktan 
sonra kuvvet iddia etmeye, vatandaşın itima
dından bahsetmeye imkân yoktur. Aksine hiç 
kimse inandırılamaz arkadaşlar. Kendisine gü
venen, vatandaşın itimadından bahseden gelir 
seçime girer, hodri meydan, şansınızı deneyin. 

İHSAN YALKIN (Manisa) — O kadar da 
cesur olma. 

MEHMET HAZEP, (Devamla) — ihsan Bey, 
Akhisar belediyesinin nasıl bir çiftlik gibi kul
lanıldığını görüyoruz, işte biz bunlara mâni ol
mak için seçim istiyoruz, keyf için istemiyoruz. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, ara seçimlerinin 
tehiri için binbir hukuki ve siyasi delil orta
ya sürüldü. Bunların hiçbirisi tatmin edici de
ğil. Ama mahallî seçimler için ne hukuki, ne 
siyasi bir delil ileri süremiyorlar, iklim müsait 
değilmiş, bugünün siyasi şartları içinde seçim 
yapılamazmış. Bunlar sadece bahanedir, iklim 
de müsaittir, hava da. Müsait olmıyan iktidar 
partisinin durumudur, arkadaşlar. (Sağdan; 
bravo, sesleri) iktidar partisinin durumu mü
sait olsa idi bin dereden su taşıyacağına, seçi
me girmenin imkânını hazırlardır. 
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I Bu seçimler hakkındaki maruzatımı Demok

rat Parti iktidarının hiç olmazsa 1950 den 
1953 e kadar devam ettirdiği ve müdafaasını 
yaptığı bâzı esaslara bağlamak isterim. O da 
vatandaşın rüşdünü, olgunluğunu kabul etmek
tir. Rüşdüne inandığımız aynı insanların bu
gün yanlış yola gittiğinizi, rüşdünü idrak etti
ğini kabul ettiğimiz vatandaşın bugün siyasi 
tesirlere tâbi olduğunuzu bilmemesi, görmemesi 
mümkün müdür? Vatandaşlar siyasi havanın 
müsaadesini de seçimin yapılıp yapılmamasını 
da takdir etmekte sizi de bizi de pekâlâ kıy
metlendirmekte mahirdir. Niçin vatandaştan 
korkuyorsunuz? Niçin vatandaştan çekini-
yorsunuz? Vatandaşa vadettiğiniz çıkmaz
sa, vatandaşı her gün biribirini tutmaz ka
rarlarla karşıkarşıya bırakırsanız, vatandaş 
emniyetini, rejimi tehlikeye sokmamak için 
gereken tedbirleri almazsanız elbette vatandaş 
sizden uzaklaşır. Fakat vatandaşa va'dettiğinizi 
yaparsanız sizi tutar. Vatandaş sizi de biliyor, 

J bizi de biliyor. Buyurun seçime gidelim. 

REÎS — Hamdi Sancar. 
HAMDI SANCAR (Denizli) — Muhterem 

arkadaşlar; mahallî seçimlerin geri bırakılma
sına aidolan tekliflerde müşterek mucip sebeb-
olarak ileri sürülen husus; seçim kütüklerinin 
yeni bir görüşe göre ve az çok şikâyeti mucib-
olan cephesini ele alarak top yekûn ifade ile 
Seçim Kanunumuzun tümüne hâkim olan adlî 
murakabe sistemini kütük tanzimine dahi teş
mil etmektir. Böylece mesele Seçim Kanunu
nun külolarak tam bir kemale ulaşmasını te
min için Hükümetçe bir lâyihai kanuniye. ola
rak Meclise getirilmiş bulunan teklifin netice
sine initzar olunması noktasında temerküz et
mektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu bahse 
temas ederken Seçim Kanununun 1950 senesin
deki müzakeresi sırasında Demokrat Parti mu
halefet grupunun daha o zamanda kanunun 
bu cephelerinde de adlî murakabe sisteminin 
hâkim olmasını ileri sürdüğünü mühim bir ha
tıra olarak dermeyan etmek bizim için hem bir 
vazife hem de bir haktır. 

Arkadaşlar, bu cümleden olarak 1950 seçim
lerini mütaakıp Seçim Kanunu evvelâ seçim 
tutanaklarının tasdiki bahsinde ele alınmış ve 

I Büyük Millet Meclisinin seçim mazbatalarını 
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tasdik salâhiyeti alınarak Yüksek Seçim Kum
luna verilmek suretiyle Seçim Kanununda 
birinci merhale, birinci adını atılmış oluyordu. 
Seçim kütüklerinin adlî murakabeye tâbi tu
tulmasına dair olan yeni lâyiha Seçim Kanunu
nun ıslahında ve kemale erdirilmesinde ikinci 
büyük adımı teşkil etmektedir. 

Mehmet Hazer arkadaşımız, tabedilen ve 
cümle arkadaşlara, tevzi edilen Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gelmiş kanun lâyihasından ha
beri olmadığından bahsettiler. 24 . W . 1959 ta
rihinde (5545 sayılı Milletvekili Seçimi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanım 
lâyihası) çoktan beri mebuslara tevzi edilmiş 
ve herkes tarafından görülmüş olduğu halde 
bundan tegafül etmiş olması sadece noktai na
zarım kolaylıkla kabul ettirmek için basit bir 
usul tercih etmiş olmasından başka bir şey de
ğildir. Bu mühim roktaya temas etmek lâzım-
gelirse Seçim Kanununda adlî murakabeyi, hâ
kimin murakabasmı getirmek niçin sitayişle ol
masa dahi hiç değilse memnuniyetle kabul edil
mesin. Konuşmalar sırasında dedi ki, kütükle
rin filân makam tarafından tanziminin o kadar 
ehemmiyeti yoktur. 

Biz bunu adlî murakabe sisteminin ehemmi
yetinden mütegafil olmasına rağmen Türk ef
kârı umumiyesi huzurunda muttasıl, bisût yere 
hâkim teminatından bahseden bir partinin mü
messilleri karşısında ehemmiyetle ve ibretle 
kaydediyoruz. (Soldan ; «Bravo*, sesleri) 

Muhterem arkadaşımın, bu lâyihai kanuni-
yeyi okumuş olduğunu, sadece tegafül ettiğini 
'kabul ediyorum. Bakın lâyiha ne kadar mühim 
noktaları ihtiva ediyor : 

«(Seçimin esasını tenkil eden seçmen 'kütük
lerinin her umumi •milletvekili seçiminde yeni 
baştan tanzimi. Kütüklerin d alimliği prensibin
den vazgeçilmesi, mahallî idare seçimlerinde kü
tüklerin tanzimi ve kesinleşmesi tarihinden iti
baren 6 ay geçmişse o kütüklerin yoklamaya 
tâbi tutulması. 

Adlî teminat prensibinin seçim kütükleri 
esasına uygun olarak kütüklerin tanzimi işinin 
bir hâkimin riyasetindeki büroya verilmesi, as
kıya çıkarılmadan evvel hâkim tarafından kon
trolü...» 

Pek mi hafif .gördünüz Mehmet Bey bunu? 
Bir noktaya dah'a konuşmaların seyri ve is-
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tikameti bakımından temas - etmekte zaruret 
hissediyorum. Seçmen 'kütüklerine karşı girişi
len tenkid son seçimlerden sonra ortaya çıkmış
tır. Dikkate şayan bir noktadır ve keenne kü
tüklerin bu tarzda tanziminden sadece kendileri 
/arar görmüş bir iddia ile efkârı umumiye huzu-
•una çıkmaktadırlar. Biz bu lâyihayı bu tarzda 

kütüklerin adlî murakabeden uzak tutulmasin-
dan değil, birtakım formalitelerin fazlalığından 
dolayı buraya getiriyoruz. Demokrat Parti ola
rak bizim İni bakımdan zararlı olduğumuzu ve 
'haksızlığa mâruz bulunduğumuzu tarihin huzu
runda kaydediyoruz. 

(lelirip getirip 1957 seçimlerinin üzerinde ya
pılmasını avzn ettikleri bir tahkikat takririnden 
bahsederler. Nitekim bu kanunun müzakeresi 
vesilesiyle (trupları adına konuşan, arkadaşımız 
yine bu noktaya temas etti. Bu bahiste sarih ola
rak. şu nokta in n tesbiti iktiza eder : Arkadaşlar 
bu memlekette bir 1946 seçimi hailesi vardır. 

NÜVİ.T YETKİN ((Malatya) — 1957 hailesi 
var. (ISağdan. 1957 hailesi var sesleri, gürültü
ler) 

Tl El S lliea ederim arkadaşlar, müsaade 
buyurun. 

OSMAN YEDTBKÎN (Kars) — 1957 yi 
unuttunuz mu? 

SEZAİ AKDAĞ (Manisa) —- (Osman Yel-
1 ekin'e hitaben) Hoşunuza gitti değil mi? 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Çık da 
ispat et, valaneı! 

OSMAN YELTEKTN (Kars) - - (Sebati 
Ataman/a hitaben) 1946 nın valisi. 

AHMET HAMDİ SANOAR (Devamla) — 
Mesele gayet basit arkadaşlar. Ne kadar gürül
tü çıkarsanız da neticeyi değlştiremezsir-Jz. 
( Sağda iı, gürültü! er, müdahal el er) 

REİS - - Müsaade buyurun arkadaşlar. Çok 
rica ederim, gürültü yapım yalı m. 

Devam buyurunuz, efendim. 
AHMET HAMDİ SANCAR (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, Birleşmiş Milletler And-
laşmasına bağlı İnsan Hakları 'Beyannamesinin 
21 nei maddesinin 4 ncü bendi, bugünkü muasır 
demokrasinin temelini, esasını sarih surette vaz'-
eder. 

Bu fıkra der ki : «"Hükümet otoritesinin esa
sı halkın iradesidir. Bu irade; gizli oy ve açık 
tasnif .voliyle yapılacak periyodik seçimlerle ta» 
avvün eder.» 
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Dikkat buyurunuz arkadaşlar, gizli oy, açık | 

tasnif. 5545 sayılı Seçim Kanununun yani 1950, 
1954, 1957 seçimlerine istikamet veren kanunun 
koyduğu sistem budur. Müşabehetini ileri SÜT-
dükleri 1946 seçimini yaptığımız kanun ise açık 
oy ve gizli tasnif esasına «göre idi. Bir defa bu 
noktayı sarih surette tesbit etmek lâzımdır. Açık 
yerde oy vereceksiniz, etrafınızda nereye oy ver
diğinizi tesbit eden bir grup vardır. Türk Mil
leti o tarihte hakikaten bütün cesaretini eline 
aldı ve oyunu kullandı. Bu sefer tasnif gizli ya
pıldı. Tasnit gizli yapıldığı için istediğiniz ka
dar reyinizi veriniz, onları ortadan kaldırmak 
gayet kolay oldu. Aralarında Kafdağı kadar 
uzaklık bulunan bu iki vakıayı birbirine müşa
bih gibi 'göstermek vatandaşın izaniyle ve haki
katlerle alay etmek demektir. (Soldan, alkışlar) 
Böyle bir müşabeheti kurmanıza imkân yoktur. 
Bu kanun hükümleri ortada kaldığı müddetçe 
bir daha Türk Milletinin 1946 faciasını yaşama
sına imkân yoktur. (Soldan, alkışlar) Kütükleri 
tanzim edelim derken, kütükleri ıslah edelim 
derken, bu kütüklere göre yapılan seçimlerde 
en ufak bir leke vardır iddiasını çıkarmak: isti
yorsanız, bunun cevabı da budur. 

Biz katiyen bu iddiada değiliz. Biz parti 
olarak bu kütüklerin idari murakabeye bağlı ol
masından zarar igörmülş insanlarız. Siz de gör
müş ''olabilirsiniz, fakat en çok biz .görmüşüz
dür. Dâvamız sizin parti, bizim parti değil, 
mümkün mertebe 'çok sayıda vatandaşların işti
rakini sağlamak ve kütükleri adlî murakabeye 
tâbi tutmak suretiyle seçimleri her türlü gillü-
gıştan azade tutmaktan ibarettir. (ISoldan, al
kışlar) 

Hâkim teminatı bahsinde birkaç cümle daha 
söyledikten sonra huzurunuzdan ayrılacağım. 
Durup durup hâkim teminatından ba'hseden bir 
siyasi grupun seçim kütüklerini hâkimin mura
kabesine tâbi tutmak için getirilen bir teklifi 
küçük görmüş olmaları ve bunda hiçbir fayda 
mülâhaza etmemiş olmalarını Türk Milletinin 
huzurunda ve Türk hâkiminin huzurunda tes
cil ediyor, 'huzurunuzdan ayrılıyorum. ('Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Pek muhte

rem arkadaşlarım, bugünkü ruzname tetkik 
edildiği zaman görülür ki, Meclis tarihî bir ı 
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celse akdetmektedir. Anayasaya aykırı oldu
ğunu delillerle ıöbata çalıştığımız, birtakım 
kararlar alınması ve millî iradenin tecellisine 
imkân vermiyen malhalli seçimlerin tehirine 
sebep olacak kanun tekliflerinin aynı günde 
acele olarak ve gecenin geç saatinde çıkarılmak 
arzusu ile yapılan toplantıya ait zabıtlar ne
sillerin ibretle tetkik edeceği bir vesika teşkil 
etmektedir. Şu anda Dahiliye Vekilini yakînen 
alâkadar eden dört kanun teklifini müzakere 
ettiğimiz ve bir karara varmak istediğimiz sı
rada henden evvel konuşan arkadaşımın açık
ça tüzüğe aykırı olan bu durumu Riyasete işa
ret etmesine ve vekilin hazır bulunmasını ih
tar etmesine arğmen buraya gelmemiştir. 

REİS — Şahap Bey; çok rica ederim, sü
kûnetle konuşunuz. Saat 3 tenberi salona giren 
çıkan bulunmaktadır. Vekil her an bulunmak 
mecburiyetiyle karşı karşıya değildir. Rica 
ederim, sükûnetle konuşmanıza devam edin. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Mecbur 
değildir lâfını anlamıyorum. Beyefendi Dahi
liye Vekili bu maddelerin müzakeresinde ha
zır bulunmaya mecburdur. 

REİS — Salona girebilir; çıkabilir, tekrar 
gelebilir. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Ben şim
di ispat ediyorum, Vekil Bey bu bina içinde de
ğildir. Ya Ankara Palas'ta oturuyor, yahut ge
ziye gidiyor. 

REİS — Böyle konuşursanız sözünüzü ke
serim. Lütfen esas üzerinde konuşmaya devam 
edin. Sükûnetle mevzua girin, lütfen. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; ara seçimlerinin tehirine dair karar 
istihsaline mütedair Demokrat Parti Grupunun 
takririnin müzakeresi ve ondan sonraki mahallî 
seçimlerin tehirine ait görüşmeler sırasında 
grup görüşünü açıklıyan arkadaşlarımız, bunun 
Anayasaya mugayeretini ve nabız yoklama za
ruretini, millî iradenin aradan geçen bu kadar 
zaman içinde yeniden yoklanmasının lâzımgel-
diği zaruretini bütün teferruatı ile izah ettiler. 

Ben şimcli bir başka noktadan bu zarureti 
ifadeye çalışacağım. 

Arkadaşlar, bugün mahallî seçimlerin yapıl
masına katî bir zaruret vardır. Çünkü birçok 
belediyelerde halk tarafından seçilmemiş bele
diye reisleri olduğu gibi, birçok ihtiyar heyet-
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leri partizan görüşlü kimselerin uhdesinedir. 
Bu yerler salahiyetlilerden, seçilerek gelenler
den mühürleri alınarak onlara verilmiştir. 

Muhtar ve ihtiyar heyetlerine, birçok bele
diyelere vazıülyed idare adamları mevcuttur. 
Bu fiilî zaruret bize mahallî seçimlerin muhak
kak yapılmasını icabettirmektedir. Seçilmemiş 
bir belediye reisinin icraatından memnun ol-
mıyarak muayyen bir müddet için birisine vekâ
let vermiş olan insanların bu seçim günlerini 
nasıl hararetle beklediklerini hepiniz biliyorsu
nuz. Bütün bunlara rağmen, İstanbul da dâhil 
olmak üzere, bu seçimin ne zaman yapılacağı 
endişesi içinde vatandaş bugün varacağımız ka
rarları beklemektedir. Görüyorsunuz ki, arka
daşlar ekseriyetin bile mevcudolmadığı şurada, 
kararlı bir heyet önünde, konuşmak çok müşkül 
oluyor. 

REÎS — Efendim, arkadaşlar, girip çıkıyor
lar, müzakereye mâni bir hal yoktur. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Mahallî 
seçimleri tanzim eden kanunlar muhtelif tadil
ler görmüştür. Bunların esbabı mucibesinde iki 
senede bir yapılmakta olan köy ihtiyar heyeti 
seçimlerinin dört seneye çıkarılması veya bir 
kısmında masrafın çok fazla olması yahut da 
müşterek şikâyet mevzuu olduğu iddia edilen 
seçim kütüklerinin bir an evvel getirilmesi es
babı mucibesi yer almış ve bu esbabı mucibe ile 
yapılan münakaşalar sonunda iki senelik muh
tar seçimleri 4 seneye, daha sonra da bugüne 
talik edilmiş iken bugün tek müşterek esbabı 
mucibe olarak seçim kütükleri gösteriliyor. Bütün 
bu meselelerden, seçim sistemimizden şikâyetimiz 
yeni değildir, bunlar bugünün mevzuu değil
dir. 1957 seçimlerinden sonra verdiğimiz öner
gelerden başka bizrat Hükümet reisi 4 ncü ve 
5 nci hükümetinin programını okurken aynı 
şeyleri sizlere ve millete taahhüt etmiştir. Şim -
di bu taahhüdün yeni bir ifadesi halinde metni 
itibariyle aynı elden hazırlandığını ve bu iti
barla bir lâyiha hüviyetini taşıdığını arkadaş
larımızın ispat ettikleri teklifler karşısında Hü
kümet, hiç bu teklifle alâkalı değilmiş gibi, bir ke
nara çekilmekte ve birtakım arkadaşlar eliyle 
istedikleri neticeyi elde etmeye çalışmaktadır
lar. 

Son günlerdeki müzakerelerde de ifade etti
ğimiz gibi; sizlerin murakabesinden kaçan Hü-
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küme t bu yolla milletin murakabesinden de 
kaçmamaktadır. (Soldan: Gürültüler) Çünkü 
dünyanın hiçbir yerinde Hükümetle bu kadar 
ahenkli çalışmaya kararlı bir Meclis görülme
miştir. 

BEİS — Şahap Bey; bu sözlerinizin müza
kere ettiğimiz kanunla ne alâkası var? Siz bir 
hâdise çıkarmak için gayret sarf ediyorsunuz. 
Sizden evvel konuşan arkadaşlarımız fikirlerini 
sükûnetle ifade ettiler. Siz, istediğiniz zaman 
gayet sükûnetle konuşmasını bilen bir arkada
şınız. İlerlemiş bu saatte Meclisi yormamanızı 
rica edeceğim. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Ben mev
zuun içinde olduğumu zannediyorum. Getirilen
ler teklif değil lâyihadır, Hükümetin bunda 
dahli vardır. Bunu ispata çalışıyorum. Mevzu 
ile alâkası olmadığını zatı âliniz iddia ediyorsu
nuz. 

REİS — Mevzu üzerinde sükûnetle konuşma
nıza devam buyurun, siz bunu kemaliyle yapan 
insansınız, rica ederim. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Arkadaş
lar, biz arzu ederdik ki, takrirlerimize olduğu 
gibi, vekillerinin iddi edilen bir suçla malûl 
olup olmadığını anlamaya da ekseriyet Grupu 
hahişger olsunlar. 

REİS — Beyefendi, bunların alâkası net 
Bu saatte Heyeti Umumiyenin da yorgunluğunu 
dikkate alarak sükûntele mevzu üzerinde konu
şun ve beni sözünüzü kesmeye mecbur bırak
mayın. 

NAŞlT FIRAT (Çankırı) — Kütük tatbi
katını söyliyecek. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Arkadaş
lar, esbabı mucibe hiçbir suretle tatmin edici 
değildir. Geçen sene Erzurumlu'oğlu arkadaşı
mın mahallî seçimlerin bir sene geriye bırakıl
masını, yani bu yazm yapılmasını derpiş eden 
kanun teklifi müzakere olunurken ileri sürülen 
esbabı mucibe tetkik edilirse görülür ki Hükü
metin bu yıl, kütüklere ait tasarıyı getirmesin-
deki zaruret açıkça ifade edilmiştir. Denebilir ki, 
Hükümet bu tasarıyı getirmiştir. Hükümetin ge
tirmesi bir şey ifade etmez. Hükümetin bu tasa
rıyı getirmesi için kendisini nasıl icbar edersek 
onu dörtbaşı mamur bir halde çıkarmak da Mec
lisin vazifesidir. Ama istediğiniz anda 30 kanunu 
bir çırpıda çıkarırken kütüklere ait kanunu 

! ihmal etmektesiniz. Bu da her yıl tehir edilen 
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seçimler için bir esbabı mucibe olarak ileri sü
rülmekte ve daha uzun zaman bir tehir esbabı 
mucibesi olarak huzurunuza sunulmakta da devam 
•edileceği sanılmaktadır. Mahallî seçimlerle ara 
seçimleri tehir etmenin Anayasa'yi ihlâl oldu
ğunu kabul eden yüksek heyet, (Soldan öyle 
bir şey yok sesleri) . Bu mevzuda burada karar i 
almak durumundadır. 

Arkadaşlar, ben eminim ki yalnız burada 
tehir kararı alınacağı veya yeni yeni tehir tek
liflerinin kanuniyet kesbetmesi karşısında de
ğil belki gelecek sene de aynı sözleri söylemek 
zorunda kalacağım. Fakat rakadaşlar, kaçın
maya imkân yoktur; millî irade elbette tecelli 
edecektir. (Soldan, «ediyor zaten» sesleri) 

Benden evvel konuşan arkadaşlar ara seçim
ler hakkında mütalâalarını ortaya koydular. 
Ben şimdi bu mevzuda, grup adına konuşan 
Hamdi Sancar arkadaşımıza.... 

RElS — Kendi adına konuştu efendim. 
ŞAHAP KİTAPÇI ((Devamla) — Kendi 

adına konuşan Hamdi Sancar arkadaşımızın be
yanlarına cevap vermek istiyorum. 

KEMAL ERDEM (Çorum) — Masa başında 
ifade bu-kadar olur. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Biraz gü
cünüz varsa buraya gelir konuşursunuz, size ve
rilecek cevap buluruz. 

«Müşterek üzüntümüz ve müşterek şikâye
timiz olan mevzuları ıslah eden. Seçim kütük
lerine ait Hükümet tasarısına dikkat etmedi
niz, alâkadar olmadınız; hattâ burada grup 
sözcülüğü yapan arkadaş lâzımgelen dikkati gös
termeden bu kürsüde adlî teminatı bile hiçe sa
yacak şekilde beyanda bulundu» dedi. 

Hazer arkadaşımızın böyle düşünmediğini, 
hattâ uzun bir yazı da yazdığını Hamdi Sancar 
matbuatı takibetseydi görürlerdi. Adlî temi
nat mevzuunda koyulan kayıtlardan memnun 
olduğunu açıkça arkadaşım ifade etmişlerdir. Ad
lî teminatın ne demek olduğunu yıllarca seçim 
kurulu başkanlığı yaptığım için çoğunuzdan çok 
iyi, bilmekteyim. Adlî teminat, dokuz kişi
lik bir seçim kurulunun başında tek reyi bulu
nan bir hâkimin reis olması değildir. O bir ta
rafta mahallî seçimlerde, ekseriyette bulunan 
bir partinin insanlarının reyleri bir tarafta ol
mak suretiyle kararlar alınması değildir. Adlî 
teminatı bütün teferruatiyle dikkatli bir şekil- | 
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i de ele alıp getirmek lâzımdır. Seçim kütük-
I lerinin nüfus memurunun riyaseti altındaki ko

misyonda tanzim edilirken bir tek rey hakkı 
bulunan hâkimin reisliği (altındaki heyette tan
zimi) hiçbir şey ifade etmez. Zamanı gelince 
büyük bir iftihar vesilesi addettiğiniz bu ka
nunun nelerle malûl olduğunu ispata Jıazırız. 

HAMDI ONGUN (İsparta) — Lâyihayı oku
madığınız anlaşılıyor. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Yine ar
kadaşımız, 1950 de nasıl seçim yapıldığından 
ve o tarihte iktidarda bulunan partinin nasıl 
dörtbaşı mamur bir Seçim Kanunu getirdiğin
den tegafül ederek, son yaptıkları tadili bir 
merhale, olarak ve seçim mazbatalarının Heye
ti Celileden geçmesi yerine Yüksek Seçim Kuru
lundan geçmesini muaffakiyet olarak kabul et
tiler. Siz mazbataları Meclisten teşriî ve siya
si bir organdan adlî bir organa naklini büyük 
bir iftihar vesilesi sayıyorsunuz da güçbırliğini 
engelliyen kaydı koyduğunuzu niçin söylemi
yorsunuz? Niçin muhalefete radyoda on daki
ka bile konuşmak hakkını vermediğinizi, ve 
niçin kendiniz Hükümet sözcüsü namı altında 
nutuklar artırmaya devam ettiğinizi izah etmi
yorsunuz? Niçin istifa mecburiyetleri koydu
nuz? Aday listelerine ait hususlarda da antide
mokratik hükümler getirdiğinizi niçin izah et
miyorsunuz? Bunları da izah edin. 

RElS — Mevzu dâhilinde konuşun. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Kendileri 

büyük bir merhale olarak getirdikleri bir mad
deden bahsediyorlar. Biz de 1950 de millete 
mal ettiğimiz ve milletin demokratik hayatta 
14 Mayıs'da serbestçe reylerini kullanmasının 
şerefli listemize kaydedildiğinin iftiharını taşı
maktayız. (Soldan «1946 seçimleri» sesleri) 1946 
ile 1950 nin mukayesesine geleceğim. Yine son 
defa adlî teminat namı altında, adlî temina
tın seçim kütüklerine tam mânasiyle teşmilinin te
min edildiğini iddia eden arkadaşım, getirdik
leri tasarının diğer maddelerine niçin dokun
muyorlar? iktisadi Devlet Teşekkülleri men
suplarının ne şart ve şekiller altında seçime 
sevk edileceklerine dair fıkralar bulunduğuna 
neden işaret etmiyorlar? 

Arkadaşlar, bu memlekette bir 1946 ve bir 
1957 meselesini ortaya atıyorsunuz. 1946 dan 
bahsediyorsunuz da, seçimlerden sonra sizin 
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de hakemliğinizi istediğimiz, tahkikini istediği
miz 1957 seçiminden niçin bahsetmiyorsunuz, 
niçin buna ait önergeyi buraya getirmiyorsu
nuz? (Soldan çok şiddetli, gürültüler), (Sağ
dan ; bravo sesleri, alkışlar) 

EElS — Şahap Bey, burada seçim tahki
katını konuşmuyoruz, sadede geliniz. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Korkmu-
yorsanız, niçin getirmiyorsunuz? (Soldan; şid
detli gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyuran Şahap Bey; se
çim tahkikatını mı konuşuyoruz? (Şiddetli, 
gürültüler) Rica ederim seçimlerin tehiri mese
leleri üzerinde konuşuyoruz. 

ŞAHAP KÎTAPÇI (Devamla) — Nasıl bir 
mücadele ile geldiğimi ben biliyorum. Gelsin 
Dahiliye Vekili, kendisinden sorayım saat 11 
de benim yanımda telefon etmedi mi? 

REFİK KORALTAN (İçel) — Sen kimsin, 
nereden biliyorsun? 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Nerede 
kendisi?... (Şiddetli gürültüler, Soldan sıra ka
pakları vurmaları) Ben bilirim. 

REİS — Şahap Bey, Şahap Bey; bir kelime 
kullanmışsınız. Niçin tahkirâmiz 'bir kelime kul
landınız? Bunu tavzih edin ve geri alın. 

REFİK KORALTAN (içel) — Türk Milleti
ne bühtan ediyor. 

ŞAHAP KİTAPÇ I(Devamla) — (Refik Ko-
raltan'a hitaben) Bu size yakışmaz. 

Arkadaşlar, bir inikat evvel... (Soldan, şid
detli gürültüler, «sözünü geri al» sesleri) Ar
kadaşlar, bir celse evvel...' (Soldan, «geri al, 
geri al» sesleri, gürültüler) 

REÎS — Şahap Bey, nedir bu kullanılan ke
lime? Bunu tavzih edin veya geri alın. Bu va
ziyette konuşmaya devam edemezsiniz. Sözü
nüzü kesmeye mecbur kalacağım. 

REFİK KORALTAN (İçel) — Bu adam 
Türk Milletine bühtan ediyor! (Sağdan, «bu 
adam diyemezsin, bir mebusa bu şekilde hitab-
edemezsin sesleri, sana yakışmaz» sesleri) 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Ne demek 
bu? «Bu adam» kelimesi de ne? Bu ne biçim 
şey efendim? (Sağdan, «bu adam» sözünü geri 
alsın sesleri) (Soldan, gürültüler) ' 

REİS — Efendim, ıbu şekildeki konuşmala
rınızı tafeib edemiyorum. Arada hakaretânyz bir 
telime kullandığınız söylenmektedir. Lütfen 
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bu kelimenizi geri alınız. Aksi halde sözünüzü 
keseceğim. (Gürültüler) Bir dakika, bir da
kika efendim; hatibin, bu gürültüler arasında 
ifade ettiği sözler anlaşılmamıştır. Riyaset 
takdir edecektir. Hakaretâmiz söz bulunduğu 
takdirde zabıttan çıkarılması hususunu yüksek 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Hakaretâmiz sözlerin Riyasetçe za
bıttan çıkarılması hususu kabul edilmiştir. 
(Umumi gürültüler) 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Ne var ki 
tasrih edeyim? Bu söz ne ki, zalbı'ttan çıkarılı
yor? Nedir bu anlıyamıyorum, ne söyledik 

I efendim ? 
REÎS — Böyle devam ederseniz sözünüzü ke

seceğim. Heyeti Celileyi bu saatte böylece tah
rike hakkınız yoktur. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Ben tahrik 
etmiyorum, tahammül edemiyorlarsa ben ne ya
payım? 

RElS — Şahap Bey, iki defa ihtar ettim. 
Böyle devam ederseniz sözünüzü kesmeye mec
burum. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Çok rica 
ederim. Nezahet dışında ne söyledim? 

REÎS — Devam buyurunuz. 
ŞAHAP KÎTAPÇI (Devamla) — Beyefendi, 

bu kürsüde konuşan bir milletvekiline «bu 
adam» diyen Meclis Reisine bir şey demiyorsu
nuz. O halde ben de kendisine ne diyorum. 
(Gürültüler) 

REİS — îki defa ihtara rağmen konuşması
nı değiştirmiyen arkadaşın sözünün kesilmesi
ni reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun efendim. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Millet sağ 
olsun millet!.. (Soldan gürültüler) 

SAÎD BİLGİÇ (İsparta) — Çok muhterem 
arkadaşlar, fikri sabitlerin esiri olan insanla
rın meseleleri soğuk kanlılıkla, ele almasına im
kân yoktur. (Sağdan gürültüler) 

REÎS — Sükûneti muhafaza ediniz, aksi 
halde müzakereye devam etmemize imkân yok-
utr. Bu kadar hatip konuştu, böyle bir şeye se
bebiyet vermek hakikaten yersizdir. 

I Devam buyurun. 
SAÎD BİLGİÇ (Devamla) — Sözüme haş

larken evvelâ muhalefet partisine mensup me-
I bus beylerden bilhassa rica ediyorum, dokuz 
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senelik mebusluğum zarfında oturduğum yer
den tek mebusa itiraz ötmiş, sözünü kesmiş Ibir 
insan değilim. Benim sözlerimin de benim 
dinlediğim şekilde dinlenmesini istemek elbette 
hakkımdır. (Sağdan «Şartlı konuşma» sesleri) 

EEÎS —Bundan sonra cezaların ağır ola
cağını kabul edin. 

SAÎD BlLGÎÇ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, hakikaten seçimin tekirini ica'bet-
tiren 'hukuki sebepler yanında ciddî, içtimai 
sebepler de vardır. Bu sebeplerin nelerden iba
ret olduğunu (muhalif - .muvafık) ciddî bir şe
kilde beraberce teemmül etmek mecburiyetin
deyiz. 

Arkadaşlar, yıldızlar âleminde yaşamıyo
ruz. Üzerinde bulunduğumuz coğrafi mevkiin 
hususiyetlerini nazara almak mecburiyetindeyiz. 
Çok partili hayata... 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — 1947 de is
yana teşvik ediyordu. 

REİS — Hasan Bey, 'burası kabadayılık 
yeri değildir. Size ihtar ediyorum. (Soldan 
«Sarhoştur» sesleri) ^ 

SAÎD BlLGÎÇ (Devamla) — Arkadaşlar, 
çok partili hayat her kafadan toir ses ve bir 
kör döğüşü manzarasını nazarı müsamaha ile 
karşılamak değildir, ittihat ve Terakki insan
ları hüsnüniyetli ve müsamahakâr insanlardı. 
Bu hudutsuz müsamahanın memleketi nasıl bir 
noktaya getirmiş olduğunu düşünmeliyiz .İtti
hat ve Terakki Fırkası -mensuplarının müsama
haları millete ağıra mal oldu. Pek çoğunun 
hüsnüniyetli olduklarını bildiğimiz halde (hudut
suz tesamu'hlarmdan doğan felâketler sebebiy
le kendilerini hâlâ affetmiyoruz. Şu anda bil
hassa 'Demokrat Partili arkadaşlarıma »hitaib-
ediyorum, münhasıran, tek taraflı 'hüsnüniyet
le cok partili hayatı idame ettirmeye imkân 
yoktur. 

Arkadaşlar, bizim hüsnüniyetimizle mün
hasıran D. P. li me'buslarm hüsnüniyetiyle çok 
partili hayatın idame ettirileceğini zannetmek 
hatadır. (Soldan bravo sesleri) Cemiyeti huzur
suz kılan hâdiselerin mebdeine ve menşeine 
inmeye mecburuz. 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — Sai
di Nursi'nin müridi. 

SAlD BÎLGÎÇ (Devamla) — Bana yakıştı-
rılamaz öyle şeyler. Size şunu arz edeyim ki, se
çimlerin arifesinde, sizler gibi birkaç kişi, Saidi 
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Nursi'ye istinadediyor, dediler, istanbul gazete
lerine beyanat verdim. Saidi Nursi'den hiçbir 
şey beklemiyoruz dedim. Bu gazeteleri C. H. P. 
liler, Saidi Nursi'nin müridi olduğunu kabul et
tikleri insanlara göstererek bakın, sizi inkâr edi
yor, dediler. (Dini politikaya alet ettiler) 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — Te
veccühün temiz ona. 

SAlD BlLGÎÇ (Devamla) — Bizim dalâlet
ten istiane etmediğimizi bilmelerini istirham edi
yorum. (Sağdan; «sen öylesin ama, partin de öy
le mi?» Sesi) 

Arkadaşlar, muvafık ve muhalif bu vatan ço
cuklarının üzerinde ittihat etmeye mecbur oldu
ğu meseleler vardır. Bâzı müesseseler vardır ki, 
bunların ulviyeti ile, kutsiyeti ile iftihar etmeye 
mecburuz. Aksi halde, bu müesseseler yıkılır, fe
ci bir boşluk hâsıl olur ve evlâdı vatan, hangi 
istikamete gideceğini kestiremez. Mahkemeler 
gibi, Meclis gibi, ordu gibi güzide müesseseler bu 
kabildendir. Binaenaleyh, mahkeme gibi, Meclis 
gibi, ordu gibi bu azamet ve kudsiyeti aşikâr mü
esseseler üzerinde haksız iştibahlar yaratmaktan 
içtinaba mecburuz. Fakat maalesef arkadaşlar, 
üzülerek ifade ediyorum; yolunuz (Sağ tarafa 
dönerek) bu olmamıştır. Milletin mesnedi olan 
müesseseler bilinerek bilinmiyerek halk indinde 
sıfıra irca edilmek istenmiştir. 

İhatası dar bir zabjta memurunun vazife an
layışı içinde hâdise vâkidir. Failleri adaletin 
pençesine tevdi edilmiştir demekle iktifa edeme
yiz. Bu memlekete çok partili" hayatın getirdiği 
birçok müspet faydalar yanında cok partili haya
tın bâzı yaraları da belirmiştir. Arz edeyim ar
kadaşlar: Üniversite muhtariyeti diyoruz. Üni
versitenin muhtar olması üzerinde elbette hepi
miz müttefikiz, üniversite bünyesinden kafası 
şantaja müsait tek insan ortaya çıktığı zaman 
mal bulmuş mağribi gibi derhal ona sarılıyorsu
nuz. Fakat üniversitenin kanayan yaraları üze
rinde bir defa bile durmazsınız. (Sağdan: Bunun 
mevzu ile alâkası ne?» sesleri, «Sadede gelsin Re
is Bey» sesleri) Efendiler, sözlerim tamamen sa
dedin içindedir. Bakın arkadaşlar, «Kendisine 
güvenen seçimden kaçmaz, her şey müsaittir fa
kat müsait olmıyan iktidar partisinin durumu
dur. Vatandaşın rüştünü ispat ettiğini kabul et
mek lâzımdır. Niçin vatandaştan korkuyorsunuz? 
Niçin memleketi rejim buhranından kurtarmı-
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yorsunuz? Niçin bunu ıslah etmiyorlar?» şeklin
de birtakım iddialar ileri sürdüler. Elbette ki, 
eğer bu memlekette bir rejim buhranı varsa bu 
buhranın sebepleri, âmilleri, üzerinde beraber 
durmaya mecburuz. 

Arkadaşlar; hakikaten Büyük Millet Meclisi
nin meşruiyetini inkâr, mahkemelerden şüphe... 
Nasıl şüphe arkadaşlar; hâkim senin arzuna gö
re hüküm verirse o zaman makbul, muteber; fa
kat senin arzu etmediğin bir kararı verdiği za
man makbul olmıyan bir insan, yerin dibine ge
çirilmesi icabeden bir insan! 

Arkadaşlar; bunu ben tek taraflı olarak söyle
miyorum. Bu hata sende de var, bende de... (Sağ
dan; «mevzu ile bunun ne alâkası var?», sesle
ri) 

Çok rica ederim; sözlerimin sonuna vardığım 
zaman ne demek istediğimi kavramak imkânına 
ereceksiniz. 

Arkadaşlar, tab'an karıncayı incitmekten çe
kinir mizaçta insanlar olabiliriz. Fakat memleke
tin istikbale matuf menfaatleri emrettiği zaman 
katî ve cezri hareket etmeyi bilmek mecburiyetin
deyiz ve Demokrat Parti iktidarı olarak bilmekte
yiz. Binaenaleyh bir iktidar partisi grupunun 
mutlaka şu veya bu mevzuda akalliyet partisinin 
görüşüne itibar ve ittiba etmesinin zaruri olmadı
ğı meydandadır ve hiç olmazsa bu bedahati ve ha
kikati kavramak lâzımgelir. «Seçime gidelim» de
diler. Onlar dediği zamanda gidersek müspet 
yoldayız, gitmezsek menfi yoldayız. Hayır arka
daşlar, münhasıran göz önüne alınması lâzımge-
len prensipler değildir. Prensipler milletin istik
bale muzaf büyük menfaatlerini emniyet altına 
aldığı zaman bir mâna ifade eder. 

iddia ediliyor, deniyor ki, memleket huzur
suzdur, Ahmet Emin'in tabiriyle söylüyorum, do
kunsanız vatandaş ağlıyacak ve evlâdı vatan otel
lerini, kahvelerini, camilerini ayırmıştır. Bir ta
raftan bu söyleniyor diğer taraftan partizan ida
renin evlâdı vatanı bu hale getirdiği ifade edili
yor, diğer taraftan derhal umumi seçimlere gidil
mesi lüzumu üzerinde duruluyor. 

Arkadaşlar hakikaten vatandaş huzursuzdur, 
neden huzursuzdur? Bakınız isimden bahsetmi
yorum, bundan 30 - 35 sene evvel çıkmış ortaya, 
evvelâ faşizmin methini yapmış, sonra tek parti
nin meziyetleri hakkında makale yazmış, sonra 
Sitalin ve İnönü bizim şef imizdir demiş, şimdi de 
hudutsuz hürriyetin müdafaasını yapıyor. 
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HAMDİ ÖNER (Adana) — Şahısları karış

tırmayın. 
SAİD BİGİÇ (Devamla) — İsim zikretmiyo

rum efendim. Ve biz münhasıran bu adamın ah
lâkını; mazisini nazara almaksızın; onun sözlerini 
mergup, matlup addediyoruz arkadaşlar. Bu hava 
içinde bu atmosfer içinde memleketi nereye gö
türdüğümüzü bilmek mecburiyetindeyiz. (Sağ
dan, «Mevzu ile ne alâkası var bunların?» sesleri) 
(Gürültüler) 

. REİS — Müsaade buyurun, efendim. 
SAİD BİLGİÇ (Devamla) — Arkadaşlar, ba-

zı içtimai hâdiseler beklenmedik zamanlarda de
rin ihtilâtlara sebebolabilir. Muhterem İnönü, 
1944 te basit bir talebe nümayişini Devleti de
virmeye müteveccih bir hareket diye vasıflandır
dı. (Sağdan, «Mevzu ile ne alâkası var bunların?» 
sesleri) Sadede geliyorum efendim. 

Bugün memleketin her tarafında, yer yer ağır 
tahrikler yapılıyor. Sizin bugün yapmış olduğu
nuz tahriklerin milyonda birini dün muhalefette 
bulunan Demokrat Parti yapsaydı sehpalar kuru
lurdu. (Sağdan, «Ayıp ayıp» sesleri), (Soldan, 
«Doğru doğru» sesleri) 

İBRAHİM İMİRZALIOĞLU (Ankara) — 
Tahrif etme Said Bey, talebe iken beraberdik. 

SAlD BİLGİÇ (Devamla) — Arkadaşlar, de
dim ki, müesseseleri birtakım şüpheler altında 
tutmak, yuvarlak ithamlarla bâzı müesseseleri 
milletin gözünden düşürmek, sıfıra irca etmek te
şebbüslerinden içtinabetmek zaruretindeyiz. 

Bakınız Mehmet Hazer arkadaşımız ne diyor. 
Diyor ki, «Memleketin her tarafında, mahalli ida
relerde, belediyelerde büyük suiistimaller var-
dir.» Arkadaşlar, Demokrat Parti iktidarı ile 
Halk Partisi iktidarı arasındaki müspet icraat 
mukayesesi defatle yapılmıştır. D. P. lehine olan 
muhteşem fark ortadadır. 

D. P. iktidarı zamanında belediyelerle C. H. 
P. si iktidarı zamanındaki belediyelerin çalışma
ları da ortaya çıkan eserler bakımından gayrika-
bili kıyastır. Birçok eski belediyeler evvelki ida
relerin 15 - 20 - 30 senede yapamadıklarını De
mokrat iktiarm bir belediyesi haline geldikten 
sonra 3 - 5 senede yaptılar. (Sağdan, «Seçime gi
delim anlaşılsın» sesleri) Seçime gitmek veya git
memek bahsi ayrı, bu sözüm hakikattir, hakikat
ler evlâdı vatanın gözleri önündedir. 
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İBRAHİM İMÎRZALIOĞLU (Ankara) — 

Fenalıklarda da aynı derecede hassas olun. 
REİS — Rica ederim, müdahale etmeyin. 
SAİD BİLGİÇ (Devamla) — Arkadaşlar] Şa

hap Kitapçı dünyanın hiçbir yerinde bu kadar 
müsamahakâr Meclis görülmemiştir, diyor. Bir 
insan seviyeli bir mebus bilmelidir ki, kendisi na
sıl buraya anasının ak sütü gibi helâl reyle gel
mişse Demokrat Partili mebuslar da o kadar teiniz 
reylerle buraya gelmiştir. Binaenaleyh bugünün 
mebusu dünün mebusu değildir. Mebusun bugjn 
başkasının emrinde olduğunu düşünmeye imkân 
yoktur. Bu vaziyeti geçmiş devirlerde aramak lâ-
zımgelir. 

Arkadaşlar, 1955 senesinde Demokrat Partili 
mebuslar birtakım iddialar üzerine bir karar itti
haz ettiler. Muhterem Adnan Menderes kalınca
ya kadar Kabinenin diğer azaları hakkında tah
kikat açıldı. Muhaliflerimiz cûşu-huruş içinde 
idiler. Muhalefetin arzusuna göre bir karar itti
haz edildi bu sizleri tatmin etti. Niçin biz ilk ka
rarımızda vicdani ve fikri istiklâl sahibi insanlar
dık da tahkikat sonunda bir kısım vekillerin ma
sumiyetlerini tesbit edince vicdanlarını karala
mış insanlar durumunda olarak efkârı umumiye-
ye takdim edilmek istendik? Böyle bir iddianın 
akılla, mantıkla telifi mümkün müdür? 

Arkadaşlar, mânevi atmosfer mevzuuna te
mas ediyorum, mânevi iklim mevzuuna temas 
ediyorum. Bu noktaya temas ederken güç birli
ğine imkân vermediniz demek istiyen Şahap Ki
tapçı'ya hitabetmek isterim; bir insanın inan
dığı bir fikir olmak lâzımgelir. Bugün şu par
tide, yarın bu partide ömrü boyunca parti de
ğiştirmiş insanların... (Soldan : gülüşmeler), 
(sağdan : şiddetli gürültüler) 

İSMAİL İNAN (Ankara) — Dikkat et 
liderlerini itham ediyorsun. 

SAİD BİLGİÇ (Devamla) — Arkadaşlar, 
elbette ki hakkı hakikati sen 10 günde görürsün, 
ben 15 günde görürüm, öteki 20 günde görür, 
insan kafası kalıp değildir. Blbetteki ,insan 
şu paritden bu partiye bir defa, iki defa geçe
bilir ama, ömrünü yuvarlak bilya gibi oradan 
oraya geçmekle geçirmez.. D. P. nin liderleri, ik
tisadi dahilî ve harici meseleler üzerindeki gö
rüşlerimiz, Halk Partisi görüşüne uymuyor 
demiştir. Bu, prensip meselesidir. Yoksa bir 
karma t&kım halinde milletin karşısına çık-
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i mak ve milletten rey istemek olmaz. Böyle şey

ler ah! j kî hâkim kılmak mecburiyetinde, mev
kiinde olan bir siyasi partinin iktidarda bu
lunan partinin üzerinde duracağı meselesidir. 
Siyasi meseleler üzerinde kanaat değiştiren 
inşaları önce kendisine güveni olması lâzımdır. 

Bunu arkadaşlar; ben dâva sahibiyim, iman 
sahibiyim, ben münevver, mütefekkir adamım 
diyen insanlar yaptığı zaman bilhassa üzerinde 
durmak mevkiindeyiz. (Sağdan : «Vatan Cep
hesi, Vatan Cephesi» sesleri) Vatan Cephesinin 
mânasını izah edeyim arkadaşlar. 

REİS — Sait Bey, bunlar muayyen hu
suslara olan cevaplarınızdır. lütfen mevzua ge
çiniz. 

SAİD BİLGİÇ (Devamla.) — Pekiyi, bırakı
yorum. 

Arkadaşlar matbuatın vaziyeti budur. Ben 
ancak sözlerimden mesul bir insanım. Sözlerim 
Demokrat Partiyi ilzam etmez. Ben lâalettayin 
bir mebus vaziyetinde konuşuyorum. 

Arkadaşlar, matbuatın vazifesi, dahilî ve ha-
! rieî meseleler üzerinde cereyan eden hâdisat 
I üzerinde efkârı umumiyeyi namuskârâne ten

vir ve memleket irfanına hizmettir. C. H. P. li 
arkada 5İnr, bugün birtakım dolaşık yollarla el
de etmek imkânına erdiğiniz birtakım bezir
ganlarının, memleketin mânevi havasını, fikri 
sahasını ne kadar karışık bir hale soktuğunu, 
böylece ne kadar korkunç bir keşmekeşin vü
cut bulduğunu kabul etmeye mecbursunuz. (Sağ
dan gürültüler.) 

REİS — Sait Bey, çok rica ederim, mevzua 
avdet ediniz. (Sağdan alkışlar, «bravo Reis» 
sesleri) 

SAİD BİLGİÇ (Devamla) — Arkadaşlar, 
(C. H. P. li mebuslara bakarak) bir kelime ile 
arz edeyim. Hakikaten çok partili hayatı bu 
hale gef.rmiş bulunuyorsunuz. Fikirlere nizam 
ve istikamet veren nâzım kuvvetlere sahibolma-
nııı Demokrat Parti iktidarı cehdi ve gayreti 
içerisinde olmalıdır. Elbette ki, bu anarşik ha
va, bu şuriş havası, bu keşmekeş devam, ede
mez arkadaşlar. (Sağdan gürültüler) 

SELİM SOLEY (Ankara) — Onu Dahi
liye Vekiline sor. 

SAİD BİLGİÇ (Devamla) — Arkadaşlar, 
bu memlekette mefhumlar mânasını kaybetti. Za
limler masum oldu. Masumlar zalim oldu. Bu-

- 9 4 9 — 



î : 83 20.7 
na dikkat etmeye mecbursunuz. (Sağdan «çok 
doğrum sesleri) Dünün despotları bugün zem
zemle yıkanmış insanlar vaziyetinde olarak 
memleket meselelerini büyük hayırhahlıkla ele 
alacaklarını iddia ediyorlar. Fakat bu masum, 
masum olduğu kadar da. iz'an ve idrak sahibi 
milleti aldatmaya imkân yoktur. 

SACDAN BÎR MEBUS — Bu sözlerin se
çimlerin tehiriyle bir alâkası var mı? 

REİS — Said Bey, mevzuunuzu toplamanı
zı rica ederim. 
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SAİD BİLGİÇ (Devamla) — Cümlemi top

luyorum. 
Mânevi hava bozulmuştur. Yer yer ağır tah

rikler yapılmıştır. (Sağdan «siz yapıyorsunuz» 
sesleri.) Böyle bir hava içerisinde memleketi 
seçime götürmek katiyen caiz değildir. Bu ba
kımdan tasarılara iştirak ederim. (Soldan, al
kışlar.) 

REİS -— Efendim, celseye 15 dakika ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 21;20 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati: 22,18 

REtS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlıı 

KÂTİPLER : Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli), Kemal özer (Kütahya) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Selim Soley, (Yok, sesleri), 
İsmail İnan, buyurun. 
İSMAİL İNAN (Ankara) —- Muhterem ar

kadaşlarım, elimizde belediye, mahallî idareler 
ve muhtar seçimlerinin tehirine dair kanun ta
sarılarını bulunduruyor ve bunları müzakere 
ediyoruz. Tasarıların birbirinin hemen hemen 
aynı olan esbabı mucibelerinde, ısrarla üzerin
de durulan, kütüklerin bozukluğu meselesi dik
kati çekmektedir. Kütüklerin bu derece yakı
lacak hale gelmesine sebebolan ve onları bu ha
le getirenler hâlâ iş başında vazife başında bu
lunduklarına göre... 

REİS — İsmail Bey, rica ederim sadet üze
rinde konuşalım. 

İSMAİL İNAN (Devamla) — Tasarıların 
esbabı mucibesinde mevcudolan husustan bah
sediyorum Sayın Reis, bu da yasak ise ne ko
nuşacağız ? 

REİS — Devam buyurun, efendim. 
İSMAİL İNAN (Devamla) — Kütüklerin 

bozukluğu yüzünjden seçim emniyetinin zede
lendiğinden bahsedildi. Kütüklerin bu şekli ile 
yeni bir seçime gidilemiyeeeği noktasında her 
arkadaş ittifak eder. O halde kütüklerin bu ha

le gelmesinde ve kalmasında mesuliyeti olanlar
dan. bahsetmiyelim mi? 

MAZLUM KAYALAR (Bursa) — Siz mes
ulsünüz kütüklerden. 

İSMAİL İNAN (Devamla) — Siz bu tarz
da düşünecek hale geldikten sonra taaccübet-
memek elden gelmez. 

REİS — Lütfen müdahale etmeyin. İsmail 
Bey mevzu dâhilinde konuşmanızı rica ederim. 

İSMAİL İNAN (Devamla) — Şimdi mese^ 
le böyle olunca benim kanaatime göre Büyük 
Millet Meclisi azaları olarak Büyük Millet Mec
lisi adına Hükümet mevkiini işgal eden arka
daşlardan, yani kütükleri bu hale getirilmesin
de mesuliyeti olanlardan hepimizin müştereken 
hesap sormamız lâzım gelirken bâzı Mebus ar
kadaşların âdeta onların bu mesuliyetlerini mu
af gösterecek şekilde ve onları destekler mahi
yette müdafaalarda bulunmaları hakikaten şa
yanı hayret bir hâdisedir. 

Kütükler dünün hâdisesi değil. Kütükler
de yolsuzluk var mı, yok mu, kütüklerde suiis
timal var mı, yok mu meselesi burada sadece 
mevzii birtakım mütalâalara dayanmak sure
tiyle yapılan beyanlar meseleyi halle imkân ver
mez. Kütüklerde yolsuzluk var mı, yok mu, mes-
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ulü var mı, yok mu, noktasının tesbit olunabil
mesi Meclis tahkikatı önergelerinin buraya ge
tirilip müzakere edilmesine bağlıdır. O zaman 
göreceğiz, bugün himaye ve müdafaa edilen 
(Soldan, gürültüler) nice nice mesuller meyda
na çıkacaklar ve hesaplarını veremiyecekler-
dir. (Sağdan; alkışlar) 

REİS — İsmail Bey, bu meseleyi zamanı ge
lince, müzakere edilirken söylersiniz. 

ÎSMAÎL İNAN (Devamla) — Seçimler de
mokrasi idarelerinde rejimin... temelidir. 

SELÂMI DÎNÇER' (Sakarya) — Sen bunu 
nerede okudun? 

ISMAlL İNAN (Devamla) — Beni, senin 
musabolduğun aşağılık duygusundan koruduğu 
için Allahıma şükür ederim. Sen kendini ne 
zannediyorsun? 

REÎS — Rica ederim, ismail Bey! 
ÎSMAÎL ÎNAN (Devamla) — Bana değil 

Reis Bey, oraya oraya. (Sağdan; gürültüler) 
REÎS — Müsaade buyurun efendim, size ne 

oluyor? Hatibi konuşturmak imkânını temin 
etmek benim vazifemdir, devam buyurun, is
mail Bey. Mevzu dâhilinde. 

ÎSMAÎL ÎNAN (Devamla) — Belediye se
çimlerinin tehir edilmesi için bâzı mütalâalar 
ileri sürülüyor. Milletin parası ile alman ve be
lediye emrine verilen kamyonları şahsı ve par
ti işlerinde ehliyetsiz olarak kullanan ve duva
ra çarpan partizan belediye reislerinin bu va
zifede devamını mı istiyor bu arkadaşlar? 

REÎS — Belediyenin muayyen bir hâdisesi
nin bununla alâkası 5 oktur. 

BAHA AKŞÎT (Denizli) — Sen belediye 
meclisi âzası mısın?... 

ÎSMAÎL ÎNAN (Devamla) — O Meclis âzala
rının salâhiyetlerini tâyin eden Meclisin âzası-
yım, bunu bil Baha Akşit. 

REÎS — Rica ederim, mevzunuza devam 
edin. 

NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Sait Bilgiç 
konuşurken neredeydiniz Reis Bey? 

REÎS — Buradayım, ne olacak? 
ÎSMAÎL ÎNAN (Devamla) — Muhterem 

Reis Bey bana tatbik ettiğiniz nizamın objek
tif olmasından eminsem hiç itiraz etmem. Biraz 
evvel mevzu ile en ufak ilgisi bulunmıyan isti
kametlere vâki olan konuşmalara müdahale et
mek lüzumunu duymadınız ve yapılan müdaha-
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lelere; '«Ben takip ediyorum» sökünde cevap 
vermekle iktifa ederken bizim konuşmalarımı
za karşı aynı muameleyi yapmıyorsunuz. 

Belediyeleri idar-î edenlerin bir kısmı, tatbi-
katiyle, ahlâki seviyesiyle vatandaşa azap ver
mektedirler. (Soldan; şiddetli gürültüler, pro
testo nidaları; «ispat et» sesleri, «Belediye re
islerinin hepsi de temizdir», sesleri) 

REÎS — îsmail Bey, başkalarını itham edi
ci şekilde konuşmayınız. 

BAHA AKŞÎT (Denizli) — Bütün belediye 
reislerini itham edici böyle bir sözü nasıl söy
lersiniz ? (Gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun, efendim. 
Necmi Bey; sıralar arasında konuşmayın, is

mail Bey; siz sözlerinize devam edin. 
Sezai Akdağ size birinci ihtarı veriyorum. 
Buyurun îsmail Bey; konuşmanıza devam-

edin. 
ÎSMAÎL ÎNAN (Devamla) — Arkadaşlar; 

ben kimseyi incitecek bir şey söylemedim. Söy
lediğim bir vamadır. Böyle vakalar olmuştur, 
dedim. Bâzı belediyelerin başında ve içinde, mil
letin kendisine verdiği salâhiyeti suiistimal eden
ler var; bunlar hakkında maalesef, kanunun em
rettiği şekilde takibat yapılamamaktadır. 

îstiyor musunuz? Kimin cesareti varsa yarın 
benimle gelir, mahallinde hâdiseyi tesbit ederiz. 

MEKKÎ SAÎD ESEN (Balıkesir) — Sen kim 
oluyorsun da bunları bize teklif ediyorsun? 

REÎS — Beyefendiler; birbirinize sualler sor
mayın. Benim, müzakereleri takibe imkânım 
kalmıyor. Çok rica ederim vazifemi, müşkülleş-
tirmeyin. 

Buyurun îsmail Bey devam edin. 
ÎSMAÎL ÎNAN (Devamla) — Arkadaşlar, 

telâş etmeye lüzum yok. Belediye seçimlerinin 
tehir edilmesi için iktidarın arkasına sığındığı 
esbabı mucibe bütünü ile gayrivâkı ve gayri-
vârittir. Ortada tek bir mesele vardır. îktidar 
en ufak bir seçime girmek suretiyle vatandaşın 
huzuruna çıkmak imkânından mahrum olması
nın endişesini duymaktadır. Bırakın seçimi, se
çim olmadan dahi vatandaşın huzuruna serbestçe 
çıkıp amalinizin hesabını verecek durumda ol
madığınızı vatandaş biliyor. (Soldan; şiddetli 
gürültüler, «bu ne biçim lâf, neden çekinecek-
mişiz?» sesleri) 

Arkadaşlar, biraz evvel arkadşaımız konu
şurken.. (Soldan gürültüler, «Sen ne anlarsın 
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bu mevzudan» sesleri) Müsaade ederseniz mille
tin selâmeti ve dâvaları hakkında en az sizin 
kadar bilgim vardır, hattâ kendimi sizinle 
katiyen mukayese dahi etmek istemem (Soldan 
gürültüler) 

REİS — Rica ederim, hatip işitilmiyor, mü
dahale etmiyelim... 

İSMAİL İNAN (Devamla) — Bu arkadaşı
mız muhalif ve muvafık bütün arkadaşların mu
ayyen bâzı millî meselelerde hiçbir mülâhazaya 
sapmadan ittifak etmelerinin lüzumundan bah
settiler. iyi, 'güzel, hakikaten ideal bir ifade. 
Bir memleket için arzulanan bir netice. Ama, na
sıl olur bu acaba? Eğer bu hususun temini mu
halefetin millet adına savunmakta olduğu dâva- . 
lardan vazgeçmesi mânasına almıyorsa arkadaşı
mız yanılıyor. Muhalefet savunduğu dâvaların 
hiçbirisinden tâviz verecek durumda değildir. 
Ben bunu kendi adıma ifade ediyorum, arkadaş
larım da bunları böyle kabul ederler. (Sağdan, 
bravo sesleri)-

Sekiz seneden beri şu veya bu vesileyle se
çimlerin tehir edilmesi yolunda mütemadiyen 
teklif getiren bir iktidar mensubunun çıkıp bu 
tarz tavsiyede bulumaya hiç hakkı yoktur. O 
evvelâ mebusluk vazifesini mensubolduğu gru-
pun içinde yapsın ve ondan sonra başkasına 
tavsiyede bulunsun. Mebus olduğunu anlıya bil
sin, '(Soldan, gürültüler) 

Nasuhioğlu arkadaşımız takririni müdafaa 
ederken; efendim, bu tasarılar, aşağı - yukarı 
birbirine benziyen mevzulardır diye müdafaada 
bulundu. Bırakın aşağı - yukarı müddeti gay-
rimuayyen bir meseleyi yanyana bulunan me
seleleri dahi derinliğine, genişliğine Meclism 
tetkik ve münakaşa etmesi lâzımgelen bir mües
sese olduğunu maalesef anlamak istemiyecek de
recede kendini zayıf hissetmiş ve o nispette bir 
zaaf içinde takririni müdafaa etmek yolunu bu
labilmiştir. (Soldan, «Aferin» sesleri) 

Siz evvelâ aferini kendinize kullanabilecek 
hale -geliniz, ondan sonra bana aferin deyiniz. 
(Soldan, aferin sesleri) Seçim hareketlerinin en 
ufak noktasından korkup kaçanların aferin ke'li-
mbelerine ne ben ne de millet itibar etmiyeeek-
tir. 

SELİM AKİS (Manisa) — Yolsuzluk dev
rinizde vardı. 

ÎSMAÎL ÎNAN (Devamla) — Belki siz bu 
kütükleri düzeltmek ve seçime gitmek imkânım 
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bulamıyacaksmız. Ama bu kütükler sizi düzel
tecektir. Bundan emin olabilirsiniz. (Sağdan, 
alkışlar) 

REİS — Bahadır Dülger. 
BAHADRI DÜLGER (Gazianteb) — İsmail 

inan arkadaşımızın Büyük Millet Meclisine ge
tirdiği şetaretli havadan sonra^ seçimlerin taliki 
meselesi gibi bir meseleyi ciddî bir zaviyeden ele 
almak haylice müşkül olacaktır. Buna rağmen 
aldığım notlara istinaden muhalefetten gelmiş 
olan itiraz noktalarına şahsım, adına bâzı cevap
lar vermekten kendimi alamıyorum. 

Mütalâa ettiğimiz tasarılarda mevzuuba'holan 
seçimlerin geri bırakılması esbabı mucibesi kü
tüklerin tashihi hususuna dayanıyor. Bu, haki
katen ciddî bir mucip sebeptir. Çünkü belediye 
intihabatı, meclisi umumi intihabatı, muhtar in-
tihabatı.... 
• EMİN SOYSAL (Maraş) — Gazianteb'teki 
kütükler de tashih edilecek mi? 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Burası 
Karagöz gazetesi değildir. Sükûnetle konuşuyo
rum, beni tahrik ederseniz size daha kötü şeyler 
söyliyebilirim. (Gürültüler) Burada âdabı ile 
konuşmaya gayret ederken beni tahrik etmenize 
hiç hacet yok. Lâftan çekinen adam değilim. 
Edep dairesinde bir tasarıyı konuşuyorum. Her 
ııoktai nazar muhteremdir. Ben de kendi noktai 
nazarımı anlatıyorum. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Gazianteb kü
tükleri altı ayda tashih edilebilir mi, edilemez 
mit 

REİS — Buyurun Bahadır Bey. 
BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Memle-

ketşümûl birtakım seçimler arefesinde bulun
duğumuz veyahut bunu yapmak üzere bulundu
ğumuz bir sırada bu seçimlerin neticesine asla 
itiraz etmemek noktası ve seçimleri muhakkak 
surette kabul etmek esası, seçimin başlıca pren
siplerinden olmak lâzımgelir. Şimdi ortaya bir 
kütük meselesi atılmıştır. Şikâyet eder arka
daşlarımız, biz de şikâyet ederiz. 1957 seçimle
rinden sonra bu vâki olmuştur. Ve bunu tashih 
için Meclise bir kanun getirilmiştir. Seçime ka
rar verilecek olsa mevcut ve mer'i kanunun 
hükümlerine göre seçim yapmak icabeder. Hal
buki bu kanunun hükümleri gerek bizim ve ge
rek muhaliflerimiz tarafından mergup sayılma
maktadır, şüpheli görülmektedir. Şu halde 
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biz bugün B. M. Meclisi olarak bu seçimlere ka
rar verecek olursak ve bu seçimleri yapacak 
olursak memlekette 2,3 ve 4 senede bir yeni 
şuriş neticesi hâsıl olacaktır. Bir netice hâsıl 
olacak ve denecek ki, kütüklerin ahvali malûm, 
böyle bir kanun mevkii meriyette iken bu kanunu 
değiştirmeden yapmış olduğumuz bütün seçimler 
mualleldir denecek. Muhtar seçimleri muallel
dir denecek, belediye seçimleri mualleldir dene
cek, mahallî idare seçimleri mualleldir denecek
tir. Bütün siyasi noktai nazarlarımızdan kendi
mizi sıyırarak şunu düşünmeliyiz; biz bir seçim 
yapmalıyız ve seçimin neticesi üzerinde artık 
itiraz etmemeliyiz. Bu itirazı ortadan kaldıra
cak kütükler noktasından bir kanun Büyük 
Millet Meclisine gelmişken bu kanunun çıkma
sına intizaren seçimleri bir sene sonraya tehir 
etmekte bir mahzur yoktur. Çünkü tehir etme
mekten hâsıl olacak iztiraplar, hattâ diyebili
rim ki, seçimleri bir sene tehir etmekten hâsıl 
olacak vaziyetlerle asla kabili mukayese ve ka
bili münakaşa değildir. (Sağdan: Gürültüler) 
Müsaade buyurun arkadaşlar. 

Şimdi arkadaşlar, burada Grup adına beya
natta bulunan arkadaşlarımızdan Mehmet Ha-
zer dedi ki; mahallî seçimlerin taliki asla müm
kün değildir. Arkadaşlar, Büyük Millet Mec
lisi siyasi bir Meclistir. Kanunların tatbikatın
da vaziyetleri, halleri tamamen hakikatlere 
uygun olarak mütalâa etmek mecburiyetinde 
olan bir Meclistir. Şimdi «mahallî seçim
lerin taliki asla mümkün değildir» diyorlar. 
Her seçimin taliki mümkündür. Eğer vaziyetler 
öyle icabettiriyorsa, memleketin menfaati öyle 
gerektiriyorsa her seçimin taliki mümkündür. 
Hattâ Anayasa büyük seçimlerin bile büyük za
ruretler karşısında bir sene müddetle talik edi
lebileceği hükmünü koymuştur. Elbetteki büyük 
seçimlerin taliki meselesi belediye, vilâyet veya 
muhtar seçimlerinin taliki meselesinden daha 

, önemlidir. 
O halde, mahallî seçimlerin taliki asla müm

kün değildir, -farizasını bizim kabul etmekli-
ğimize imkân yoktur. Eğer, zaruretler icabetti
riyorsa ve biz buna vicdanen kaani oluyorsak 
seçimleri talik etmekte bir mahzur görmemekli-
ğimiz iktiza eder. 

Şimdi, belediye seçimlerinin yapılması için 
bâzı mucip sebepler ileri sürdüler. Bunlardan 
bir tanesi, meselâ, dediler,ki, «istanbul'da yapı-
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lan istimlâklerden ahali şikâyetçidir. Binaen
aleyh, seçim yapmak suretiyle İstırabını ifade 
edecektir ve bu belediye değişecektir.» Doğrusu, 
bu bize hafif bir sebep olarak görünüyor. Çün
kü, istanbul'daki istimlâkler işi, memleketşü-
mûl olarak bizim değerlendirmek mecburiye
tinde olduğumuz bir iştir. 500 seneden beri bizim 
olan istanbul ve ondan daha evvel bir impara
torluğun merkezini teşkil etmiş olan istanbul, 
bugün Türkiye'nin birinci şehri olan istanbul'da 
üç tane cadde açılmasını, biraz güzelleştirilme
sini, biraz tarihî hakkı, olarak nefes aldırılmasmi 
bir muhalefet partisinin bir istirap mevzuu ola
rak ele alması ve belediye seçimlerinin esbabı 
mucibesi olarak buraya getirmesi muhalefet nok
tai nazarının çapraz ve geri bir zaviyeden hâdi
selere bakmakta olduğunun ifadesidir. 

Arkadaşlar, ne olmuş? istanbul'a modern bir 
şehir manzarası verecek, modern bir şehir hay
siyeti verecek bir meydanın açılması ve birkaç 
caddenin açılması o güzel şehrin daha da güzel
leştirilmesi bir kültür ve turizm merkezi haline 
getirilmesi bir millî felâket değildir. Millî felâ
ket, 27 senelik iktidarları devrinde belediyeye 
ait bir hanı, Karaköy'ün ortasında, trafiğin en# 

işlek yerinde trafiği tıkayan bir hanı, aciz için
de kaldıklarından dolayı istimlâk edememektir, 
millî felâket odur. istanbul'un güzelleştirilmesi 
ve haysiyet sahibi bir şehir haline getirilmesi 
millî bir felâket değildir, istanbul'u, dünyanın 
ve Türkiye'nin incisi istanbul'u gecekondu, ça
mur, bataklık ve viraneler halinde yüz üstü bı
rakmak millî felâkettir. 

SAĞDAN BÎR MEBUS — istanbul beledi
yesi Demokrat Parti merkezi oldu, istimlâk para
ları ödenmedi. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Diyor
lar ki, istanbul Belediyesi Demokrat Partinin 
bir merkezi, bir şubesi haline gelmiştir. Böyle 
bir şey yok. Belediye Reisi serbest adamdır. Her 
belediye reisinin istediği partiye intisabetmek 
hakkıdır ve istanbul Belediye Reisi de; Demok
rat Partiye mensuptur. Bunun dışında âmme 
hizmetleri, onun Demokrat Partiye mensubolma-
sından dolayı bir aksaklığa düşmüş değildir, is
tanbul Belediye Reisinin Demokrat Partiye men-
subolması bu şehre pek çok şeyler kazandırmış
tır. Halk Partisine mensubolduğu zamanı da biz 
biliriz. (Sağdan, gürültüler) 
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Arkadaşlar, bu memlekette, affedersiniz, mü- I 

temadiyen şu lâflar söyleniyor : İsmail inan ar
kadaşımızın söylediği, Şahap Kitapçı arkadaşı
mızın söylediği; «Belediyelerde suiistimal var.» bu
nun yolu secim değildir, arkadaşlar. Her yerde 
suiistimal olabilir. Eğer memleketin şurasında 
burasında şu idarede, bu idarede mevzuubahsola-
bilecek suiistimaller seçim yolu ile bertaraf edi
lecekse vay yandım bu milletin haline. Bu mem
lekette suiistimalleri takibetmenin kanuni yolları 
vardır. İdari teftiş vardır, idari murakabe var
dır. Nihayet Meclis murakabesi vardır. (Sağdan, 
gürültüler) Müsaade ediniz, bir yer tasavvur edi
niz, orada seçimle iş başına gelmişlerdir, Her 
hangi bir vekâletin bir şubesini tasavvur ediniz. 
Oradaki memurlar oraya seçimle mi gelmişlerdir, 
orada bir suiistimal olursa bunun çaresi seçim 
değildir. Teftiştir, idari mukarabedir, adlî mu
rakabedir, nihayet Meclis murakabesidir. Kade
me, kademe... Filân yerde yahut falan yerde 
suiistimalleri mevzuubahis ise, eğer böyle şeyler 
varsa bunların çaresi belediye seçimlerinin der
hal yapılması değildir. 

Arkadaşlar, mütemadiyen; «Seçime gelin, se
çimden kaçıyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle 
yapıyorsunuz» diyorlar. Demokrat arkadaşlarıma 
hitabediyorum, 1946 dan beri muhterem muhalif 
arkadaşlarımız bütün seçimleri kazanmak dâva-
smdadırlar. 1946 da girdiler vurdular, 1950 de 
girdiler vurduk. 1950 seçimlerinin hemen aka
binde millet aldanmıştır, dediler. 1954 te gene 
vurduk. Belediye seçimlerinde vurduk. Muhtar 
seçimlerinde vurduk. (Sağdan, 1950 Seçim Ka
nununu getir de vur bakalım, sesleri) 1957 se
çimlerini de gördük, onu da kazandık. (Sağdan, 
gürültüler) 

Arkadaşlar, bu seçimleri kazanacağız, teranesi 
Cumhuriyet Halk Partisi teşkilâtının moralini 
ayakta tutmak için yem borusu gibi 13 seneden 
beri çalınmaktadır. (Soldan, bravo sesleri) Han
gi seçimleri kazanıyorlar? Geçmiş seçimleri gör
dük, gene de göreceğiz. Fakat ne zaman,* vakti 
geldiği zaman, karar verdiğimiz zaman. Büyük 
Millet Meclisi karar verdiği zaman. Senin istedi
ğin zaman değil, şahsan benim istediğim zaman 
değil, Büyük Millet Meclisinin karar verdiği 
zaman seçimlere girdiğimiz zaman neticenin na
sıl tecelli edeceğini siz de, biz de karşılıklı ola
rak göreceğiz. I 

. 1959 C : 3 
1946 seçimlerinden beri kaç. seçime girdiniz 

de kazandınız?.. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Gazianteb tec

rübesinden biliyoruz. 
SAİM KARAÖMERLÎOĞLU (Adana) — 

Gazianteb'den seçime girebilir misiniz? 
REİS — Müdahale etmeyiniz. 
BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Bir 

başka lâf : «Diyorlar ki; aradan bu kadar zaman 
geçmiştir. Bu zaman içinde vatandaşın nabzını 
yoklamak lâzımdır» Bunu diyorlar. 

Arkadaşlar; vatandaşın nabzını yoklamak 
için vatandaştan mücerret bir hayat yaşamak 
lâzımgelir. Demir kulelerin içine kapanmak, 
muhafızlar ortasında memleket içinde ne oldu
ğundan haberdar olmamak, nakledilenleri dinle
mek ve inanmak, memleketi idareleri zamanında 
olağan şeydi. Arada sırada milletin nabzını yok
lamak iktiza eder. Buradaki Demokrat Parti ik
tidarına mensup arkadaşlarımız, Hükümetimiz, 
Başvekilimiz, baştan aşağı herkes, her an* mille
tin içindedir. Şuradaki arkadaşlarımız köyler
den, kasabalardan, kazalardan henüz yeni geldi
ler. Kendi kâşanelerinden çıkıp gelmediler. 
Onun için milletin nabzını yoklamak, bizim dev
rimizin tâbiri olamaz. Biz milletin nabzını eli
mizden kaçırmış değiliz. Kaçırmış olanlar var
dı, 1950 de bunların sırtları yere geldi. (Sol
dan, bravo sesleri) 

Şimdi başka bir hususa daha temas edece
ğim. Diyorlar ki, «Niçin Seçim Kanunu, arzu 
edilen tekâmülde ve tam olarak gelmiyor?» 
Arkadaşlar, bütün kanunlar tekâmül ve tecrü
be safhalarından geçer. Geldi, mahzurlu görül
dü, tadil edildi. Tadil edilenlerde kusurlar dü
zeltildi. Kütükler meselesi şöyle olmalıydı, 
böyle olmalıydı. Nihayet bir merhale kat'ede
rek tekâmüle vardık. Tekâmülün bir anda tam 
bir şekilde, her tarafının tatmin edici bir şe
kilde tezahür edebileceğini kalbul etmek, insan 
yaratılışına, insan düşüncesine aykırı olur. İn-. * 
san da tekâmül eder^ insan fikirleri de tekâ
mül eder. Kanunlar da insanların mahsulüdür, 
onların da tekâmül ettiği 'bir hakikattir. 

Arkadaşlar; seçimlerin talik edilmesi husu
sunda ileri sürülen noktai nazarlar bana şahsan 
ve Grup olarak Demokrat Partili arkadaşlara 
itminan vermektedir. Tereddütlü neticelerle 
milleti seçime sevk etmekte isabet görmemek 

[ lâzımdır. 
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SAlM KARAÖMERLİOĞLU (Adana) — 

Tereddütlü netice ne demek? 
REÎS — Rica ederim arkadaşlar hatibin sö

zünü kesmeyin, 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Bina
enaleyh arkadaşlar; seçimlerin talik edilmesi 
hususunda yapılan tekliflerin memleket men
faati bakımından isabet vardır. Birbirleriyle 
za'ten gergin Ve kötü olan münasebetlerini dü
zeltmek bakımından, kalblere sükûnet vermek 
(bakımından bence faydası vardır. Binaenaleyh 
yapılan teklifleri ıbu şekilde almalı ve böyle 
bir anlayışla tasvibetmelidir kanaatindeyim 
efendim. (Soldan alkışlar) 

REÎS — Kifayet takririni okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Reisliğe 
Görüşmeler kâfidir, kifayetin reye vaz'mı 

arz ve teklif ederim. 
Bilecik 

M. Erdem 

RE IS — Kifayet aleyhinde Emin 'Soysal, 
buyurun efendim. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar
kadaşlar; mesele, meclisi umumi, belediyeler, 
muhtar seçimleri bakımlarından, teknik zavi
yeden, hukuki zaviyeden iyi tenvir edilmemiştir. 
Buraya çıkanlar hep, kongrelerde, miting mey
danlarında nutuk çeker gibi konuşmalar yap
mışlardır. Meselâ bilhassa... 

REÎS — Efendim, çok rica ederim, meselâ j 
diyerek usulün dışına çıkmayın. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Meselâyı bı
rakıyorum Reis Bey. Maraş şehrinde belediye 
reisi yoktur. Kâttı vali, kâh muavini, kâh çeşit
li insanlar 3 senedir belediyeyi idare etmekte
dirler. 

Şimdi, böylece 'bu meseleler aydınlanmadan, 
memleketin bu dertleri ortaya dökülmeden ta
sarıları kabul edelim, bir kanunla seçimleri bir 
sene sonraya bırakalım... 3 seneden beri reisi 
işten alınmış 'belediyelerin hali o takdirde ne 
olacak? Bunun gibi reisleri ya uzaklaştırılır 
veya başka bir işe verilirse işler birbiriyle ka
rışır. Şimdi bu 'haliye !bir de bir sene sonraya 
(bırakıyoruz. 

Yapmayınız arkadaşlar, birçok yerlerde bir
çok müşahedelerimiz var, bunları beraberce 

.1959 0 : 8 
müzakere edelim. Yoksa alelacele oldu 'bitti 
dehıek, bir kaç meydan nutkuyla işler halledil
di sanmak ve bu çok mühüm kanunları hemen 
sıradan geçirmek asla doğru bir hareket de
ğildir. Bu hareketler Demokrat Partiye çok 
pahalıya mal olacaktır. (Soldan, gülüşmeler) 
İstediğiniz kadar gülünüz. Demokrat Partinin 
yıkılmasından eza duyarım. Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidara gelince karşısında bir muha
lefet partisi olarak Demokrat Partinin bulun
masını isterim. (Soldan, gürültüler, gülüşme
ler) Ama bu şekilde yazık olacak size, heba 
olup gideceksiniz. (Soldan, gülüşmeler) (Sağ
dan, brâ'bo sesleri) 

REİS —Kifayeti müza'kere takririni rey
lerinize arz ediyorum. Ka'bul edenler... Etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müstaceliyet teklifi vardır, Müstaceliyetle 
görüşülmesini reylerinize arz ediyorum. Ka
'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1580 sayılı Belediye Kanununa muvakkat bir 
madde eklenmesine dair Kantin 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanu
nuna aşağıda yazılı muvakkat madde eklen
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — Mevcut belediye 
meclislerinin ve belediye reislerinin kanuni 
müddetleri 16 Kasım 1960 tarihine kadar de
vam eder. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde, aleyhde sö* 
Sırrı Atalay'm. Buyurun. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlar dört mahallî seçimin kanuni müddeti içe
risinde yapılmaması hususundaki dört teklifi... 

REİS — Sırrı Bey, bir hususu ifade etmeme 
müsaade ediniz. Bu husustaki sözlerinizin müm
kün mertebe muhtasar olmasını rica ederim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sözlerim re
yin hangi hususta verileceğine dairdir. 110 ncu 
madde bu kayda tâbi değildir. 110 ncu maddeye 
göre konuştuğum için muhtasar kaydına tâbi de-

.ğilim. 
Tevhiden görüşülen ve mahallî seçimlerin te

hirini talebeden tekliflerin tümü üzerinde tüzü
ğün verdiği hükümler dairesinde altı arkadaş ko
nuşmuş bulunmaktadır. Benim mâruzâtım mad
delerin bitmesinden sonra 110 ncu maddedeki 
hakkı kullanmaya taallûk etmektedir. 

Nedir istenen? Seçimlerin tehiri. Muhterem 
arkadaşlar, seçim vatandaşın, yani hakkın asıl sa
hibi olan milletin reyine dayanmaktadır. Seçimin 
hukuki mahiyet ve mesnedi belli bir zaman için 
kendi mahallî ihtiyaçlar-mı, kendi dertlerini ve 
kendi kaderini tâyin edenleri yani idarecileri 
halkın seçmesidir. Bu ancak serbest reyle tecelli 
eder. Vatandaş reyini kullandığı zaman nihayet 
bunu şahıslar için, muayyen bir mehil için kul
lanmaktadır. Bu mehil bittiği andan itibaren 
hukuki mahiyet ve mesnedi ne olarak getirecek
siniz? Arkadaşlar getirmiş olduğunuz teklif va
tandaşın serbest reyi yerine çoğunluğun teamül 
ve endişesidir. Bu endişeyi vatandaşın serbest 
reyi yerine ikame ediyorsunuz. Bunun çıplak mâ
nası bundan başka bir şey değildir. Belli şahıs ve 
belli zaman için .vatandaş reyini veremiyor. Bu 
zaman geçmiş, vatandaş reyini kullanacak, siz 
uzatmak istiyorsunuz. Bu suretle vatandaş reyi 
yerine iktidar partisinin endişeleri hâkim olu
yor. Yani sizin teamül ve endişeleriniz. 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Bizim 
endişemiz yok! 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunu benim 
fikrim olarak kabul et de fikrimi muhterem bil, 
hiç olmazsa müdahale etme. Bahadır Dülger Bey 
neler söyledi; 1946 dan 1950 den dem vurdu. 
Kendi noktai nazarı idi, ben yerimden müdahale 
etmedim, dinledim. Siz de müsaade buyurun 
dinleyin. 

Seçim, demokratik bir nizam içinde vatanda
şın reyidir. Vatandaş reyini verdiği zaman bir 
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grupa, bir şahsa belli bir zaman için verir. Bu 
zaman geçtikten sonra vatandaşın reyi muallâk
tadır. Onun yerine, benim noktai nazarıma göre, 
iktidar partisi olarak kendi temayül ve endişele
rinizi getiriyorsunuz. Bunun başka şekilde iza
hına imkân yoktur. 

Arkadaşlarımız bir meselede ısrar ediyorlar. 
Diyorlar ki, müşterek ıztıraplarımız, müşterek 
temennilerimiz vardır. Ve bunların siklet mer
kezini seçim kütükleri teşkil etmektedir. Doğru
dur, biz de şikâyetçiyiz. 1957 seçimlerinde 27 
Ekimde bu vatanda 100 binlerce insan reyini kul
lanamamıştı^ Amerika Kore'deki askerine, Tür
kiye'deki çavuşuna kadar posta yolu ile de reyi
ni göndermek imkânı vermektedir. Vatandaşın 
reyini kullanmasını şeref addetmektedir. Tek va
tandaş reyini vermek istiyorsa reyini verme hak
kından mahrum kalmasın diye her çareye başvur
maktadır. Bizde 1957 seçimlerinde yüz binlerce 
vatandaş reyini verememiştir. Elini bağrına bas
mış ıztırap duymuştur. Arkadaşlar ıztırap mev
zuu budur. Bunun bir kısmından siz de biz de 
şikâyetçiyiz. 

Dahiliye Vekili geçen sene bir defaya mahsus 
olmak üzere bir mehil istiyordu, en geç bir yıl 
olmak üzere. Bilmiyor muydunuz ve Dahiliye 
Vekili bilmiyor muydu ki, bütün bir muhalefet 
şekvacı ve iztirap içindedir. Yüz binlerce insan 
reyini kullanamamıştır. Seçim kütüklerini bir yıl 
içinde neden düzeltmediniz? Neden son defa ola
rak mehil istemiştiniz? Dahiliye Vekili neden 
mehil istediği halde düzeltmedi? Sizler ki, icabet-
tiği zaman her şey yaparsınız, nitekim biraz son
ra gelecek ve göreceksiniz, 30 - 60 milyonluk mü
nakale kanunları vardır. Birkaç saat içinde ge
tirip emrivaki yapacaksınız, iki sene içerisinde 
neden seçim kütüklerini getirmediniz? Bu vebal 
icranın omuzunda değil midir? (Sağdan, bravo 
sesleri) Çoğunluk grupunım omuzunda, vicda
nında değil midir? 

Muhterem arkadaşlar, seçimlerin demokrasi 
içinde mevkii mühimdir. Tarihcn sabittir ki, ik
tidarın inhisarcı bir zihniyetle bir elde toplanma
sına ve bir zümrenin bu toplanmada yardımcı 
olmasına, insan egoizmi müsaittir. Yine tarihen 
sabittir ki ; iktidarın bir elden veya bir zümre 
tarafından istimali 'hürriyetlerin mahvına sebeb-
olmaktadır. Taha'kküm felâketine set çekebilmek 
için Devlet kuvvetinin tahdidi bakımından birta
kım tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerin başlıeası 
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idare edenleri idare edilenlerin murakabe etme
sidir. Bunun pratikte aldığı şekil de seçimdir. 

iSeçim'lerin iki mümtaz vasfı vardır : Koru
yucudur, cezalandırıcıdır. Koruyucudur; idare 
edenleri seçmenlerin temayülüne uygun bir şe
kilde hareket etmeye ve çoğunluğu elindeki kud
reti mâkul ve makbul bir şekilde istimale sevk 
eder. 

Cezalandırıcıdır; iktidarın sarhoşu olanları 
tercih etmez, onları ikaz eder. Halkın arzusu 
meşru iktidarların sihirli kaynağıdır. Bu arzu
nun tesbit ve tezahürü için demokratik rejim
lerde muntazam fasılalarla ve her fırsatta se
çimler yapılır. Milletin düşüncesi iktidarda 
•olanlar için tutumlarının ve icraatlarının rehbe
ridir. Millî egemenliğin sahibi elbette ki millet
tir. Egemenliğin sahibi icra tarafından istimali 
murakabe eder. Bu tarzdaki murakabeye icra 
her yerde hevesle başvurur. Bizdeki iktidar bu 
hevesten uzaktır ve kaçma yolundadır. Demok
ratik usullerde en itibarlı sayılan şey reylerin 
yekûnudur. Son seçimlerde reylerin yekûnunun 
yarısından azını alan iktidar, malhallî seçimlerle 
halkın arzusunu öğrenmeye mecburdur. Ha1 km 
arzusunu öğrenmeye kendinizi mecbur saymıya-
bilirsiniz. Fakat, vatandaş mahallî muhitinde 
kendisini idare edenleri seçme hakkının haksız 
olara'k uzatılması karşısında, elini bir kere daha 
bağrına basacak. 

Müşkül ve ıstıraplar içinde vatandaş mahallî 
seçimleri bir kurtuluş yolu olarak sabırsızlıkla 
beklerken, çoğunluk grupu münhasıran parti 
durumlarının kaybedilmiş itibarları karşısında 
kötü, kötü düşünürken kendi menfaatine en uy
gununu kanun yollarını zorlamakta fayda bul
maktadır. Seçim kütüklerinin tanzimi bilinen 
bir bahaneden başka bir şey değildir. Geçen yıl 
son defa olmak kaydiyle tehir istenirken seçim 
'kütüklerinin yetiştirilmesini elbette hesabetmiş-
tiniz. İddia edersiniz ki, siz, 6 ay ilerisini göre-
miyen iktidar, iktidar değildir. Elbette bunun 
için feraset sahibi olmanız iktiza ederdi. Seçim 
kütüklerinin tanzimi bakımından ciddî teklif
ler, isabetli gayretler yapıldığını söyliyebilir 
misiniz? Bir kanun yapıldığı iddia edilmektedir, 
mahiyetini bilmemekteyiz. Kütüklerin asıl tan
zimine ait emek ve gayretlerin hangisini sarf 
«ttiniz? Yetkili Dahiliye Vekilinin Büyük Mec
lise hürmeten buraya çıkıp, gerekçe olara'k gös-
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terdiğiniz hususları ifade etmesi lâzımdı, yap
madılar. Bunların hiçbirisi yok, mücerret iddia 
seçim kütükleri! Demokratik nizamda iktidar 

| seçimi tacil eder, hakkıdır. Elbette ki, (her de-
j mo'kraside olduğu gibi bu iktidarın hakkıdır. 

Demin Bahadır Dülger istediğimizi yaparız 
I demişti, biraz sonra buna temas edeceğim. De

mokratik nizamda seçimleri öne almak hakkı
dır, ama geriye bırakmak iktidarlara bir hak 
olarak tanınmamıştır. 

Tecil için ileri sürülen sebepler iktidarın giz
lenen endişeleridir. İktidar vatandaşın huzuruna 
çıkmaktan korkuyor, iktidar vatandaşın arzu ve 
ıstırabiyle alâkasını kesmiştir, iktidar vatandaşın 
arzusu yerine kendi endişe ve temayüllerini ika-

| me etmek istiyor, iktidar milyonlarca seçmenin 
I kendi kaderlerini tâyin etmenin hukuki yollarına 

çıkardığı engelleri bizzat hazırlamıştır... Mahalli 
seçimler vatandaşın kendi günlük haaytınm tan
zimi, kendi içtimai ve iktisadi yakın kaderinin 
tanzimidir. Bu hayat meselesinde halkın reyi ve 

' arzusu yerine bir kanun hükmünü getirip oturt
mak demokrasinin ve hürriyetin işi ve yolu de
ğildir, olmamıştır. Mahalli seçimleri bu engel ba
hanesiyle tehir edecek iktidarın vazifesi ciddî ve 
samimî bir gayretle seçim şartlarını temindir. 

Bunu temin etmeden bir bahane ile mahallî 
seçimlerin tehiri, Anayasaya ve hukuka mugayir 
olmakla kalmaz, sorumsuz bir keyfiliğin hukuki 
olmıyan bir muhit içinde hızına devam ettiğini 
gösterir. Vatandaşın arzusu sizin için bir kıyın et 
ifade ediyorsa, tekrar ediyorum, vatandaşın arzu
su sizin için bir kıymet ifade ediyorsa ona kulak 
aşmalısınız, arzusunu öğrenmelisiniz. Vatandaştı 
arzusunu öğrenmekte kaçmak meselelerimizi hal
letmez, ıstıraplarını artırır. Seçimler demokrasi
nin kalbi, hürriyetler rejimin tadıdır. Mahalli se
çimlerin içtimai, hukuki zaruretlerine sırtını çe
viren, bahaneler icadeden bir iktidar hakkındaki 
hükmü, hakkın hakiki sahibi elbette verecektir. 
Hakkın hakiki sahibinin arzusunu hiçe sayıyorsu
nuz, hâkimiyet hakkını kullanmaktan vatandaşı 
mahrum ediyorsunuz. Milletin nabzı, arzusu re
yinin ifade, imkânı bulması ile kıymet taşır. Te
mayülüne ve endişelerine set çekiyorsunuz. Bu 
arzu ne istikamettedir? Milletin huzura, vicdan 
rahatlığına çıkmasının yolu seçimdir, seçimdir, 
seçimdir! Bunu iyi bilmeniz lâzımdır. (Sağdan, 
alkışlar) 
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REÎS — Teklifin heyeti umumiyesini reyini- [ 6834 sayılı Kanunun 7164 sayılı Kanunla tadil 

ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... edilen muvakkat maddesinin değiştirilmesine 
Kanun kabul edilmiştir. dair Kanun 

REİS — îdarei Umumiyei vilâyat Kanununa 
muvakkat madde eklenmesine dair kanun tekli
finin maddelerinin müzakeresine bağlıyacağız. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müstaceliyet teklifini reylerinize * arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

îdarei umumiyei vilâyat Kanununa muvakkat 
bir madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE i. — îdarei umumiyei vilâyat Ka 
nununa aşağıda yazılı muvakkat madde eklen
miştir : 

MUVAKKAT MADDE — Mevcut vilâyet 
umumi meclislerinin kanuni müddetleri 1960 yi-. 
İmin Eylül ayı sonuna kadar devam eder. 

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

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

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

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kanun ka
bul edilmiştir. 

REÎS — Şehir ve kasabalarda halen vazife 
görmekte bulunan mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetlerine dair kanun teklifinin maddelerinin mü
zakeresine başlıyacağız. 

Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet talebini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

MADDE 1. — 6834 sayılı Kanunun 7164 sa
yılı Kanunla tadil edilen muvakkat maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Muvakkat madde — Şehir ve kasabalarda ha
len vazife görmekte bulunan mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetlerinin kanuni müddetleri 19bÖ yılı 
Kasım ayının sonuna kadar devam eder. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

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

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun 
kabul edilmiştir. 

REÎS — 6835 sayılı Kanunun 7166 sayılı 
Kanunla tadil edilen muvakkat maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki teklifin maddelerinin 
müzakeresine başlıyoruz. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 
Müstaceliyetle müzakeresini reylerinize arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Gabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

6835 sayılı Kanunun 7165 sayılı Kanunla tadil 
edilen muvakkat madlesinin değiştirilmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 6835 sayılı Kanunun 7165 sa
yılı Kanunla tadil edilen muvakkat maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Muvakkat madde — Halen vazifeli bulunan 
köy muhtar ve ihtiyar meclislerinin kanuni müd-
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detleri 1960 yılı Kasım ayının sonuna kadar de
vam eder. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul •edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... E tiniydi
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun kabul edil
miştir. 

5. — 1959 Malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağılı (A/2) isar&tli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/401) (1) 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtlar arasında bulunan 1959 

malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun lâyihasının ehemmiyetine bi
naen bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için ruz-
nameye alınarak diğer bütün işlere takdimen 
müzakeresini arz ve rica ederim. 

îmar ve îskân Vekili ve 
Maliye Vekâleti Vekili 

Medeni Berk 

REÎS —• Efendim, lâyihanın tab ve tevziin
den itibaren 48 saat geçmediği için Dahilî Ni
zamnamenin 101 nci maddesi gereğince ruzna-
meye alınarak diğer bütün işlere takdimen mü
zakeresini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden- | 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyesi üzerinde söz istiyen? Bu
yurun llyas Seçkin. 

ÎLYAS SEÇKÎN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, Hükümetçe bugün kararlaştırılan ve 
60 milyon liralık bir münakaleyi tazammun 
eden bu lâyiha, bugün saat 17,30 da Bütçe En- | 

(1) 3Ç3 S. Sayılı matbua zaptın şonundadmr. 
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i cümeninde müzakere edilmiş ve şimdi de Büyük 

Mecliste görüşülmesine başlanmış bulunuyor. 
60 milyon liralık bir ek ödeneğin nerelere tah

sis edildiği hakkında mütalâamızı belirtmeden 
evvel esbabı mucibe lâyihasına temas edeceğim, 
bu 60 milyon liranın nerelerden temin edildiği 
hakkındaki görüş ve mütalâaları belirtmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlar, lâyihada deniliyor ki, 
ek ödenek karşılığı olan 60 milyon lira 1959 va
ridat bütçesindeki varidat fazlasından ve tasar
ruflardan karşılanacaktır. 

Hepiniz biliyorsunuz ki, 1959 yılı varidat 
bütçesi görüşülürken tahmin olunan 5 milyar 

,959 milyon lira varidatın içinde bulunduğumuz 
iktisadi sıkıntılar sebebiyle büyük miktarda ek
sikle tahakkuk edeceğini tebarüz ettirmiştik. 

Filhakika arkadaşlar, Maliye Vekâletinin son 
üç aylık tahsilat rakamları ilân edilmiştir ve ha
len elimizde bulunmaktadır. Bu resmî rakamlar 
ki, Mart, Nisan, Mayıs aylarında devlet varida
tının en çok tahsil edildiği aylardır, bu üç aylık 
varidat vasatisi gösteriyor ki, Devlet umumi büt
çesinde varidat noksanlığı bir milyara yaklaş
mıştır. 1959 varidat bütçesinin tahakkuk edebil
mesi için 550 milyon dolarlık bir ithal yapabil
mek lâzımdır. Mart, Nisan, Mayıs aylarında Ku
rumlar Vergisi, Gelir Vergisinin birinci taksit
leri tahsil edilmiştir. Tahsilat vasatisi en yüksek* 
seviyeye çıkmasına rağmen 1959 varidatı bütçe 
tahminlerinin çok altındadır. O halde 1959 malî 
yılında varidat bütçesinde tahsilat fazlası olmı-
yacaktır. 

Binaenaleyh, Hükümet teklifinde zikredil-
diği üzere varidat fazlasından bahsedilen 60 mil
yon lira ek ödeneğin karşılanmasına maddeten 
imkân yoktur. 

Varidat fazlasından karşılanamıyacağma gö
re bütçe tasarrufundan karşılanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel arz ettim.. 
Varidat tahminlerinde meydana gelen noksan
lıklar bizi, Büyük Meclisi çok mühim bir mesele 
üzerinde titizlikle durmaya sevk edecek mahiyet
tedir. Bütçe masraflarında büyük mikyasta ta-. 
sarruf yapmanın zamanı gelmiş ve geçmektedir. 
Büyük Millet Meclisinin, - tahmin ediyorum ki, 
biraz sonra Meclisin tatile girmesi için bir öner
ge verilecektir - bu tatile girme önergesini geri 
bırakıp 1959 senesinde nerelerde tasarruf yapı
lacağı hakkında Hükümeti beyana davet ediyo-
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rum. 1959 malî yılı bütçesindeki tasarruflar ü/e
rinde burada görüşmemiz icabedcr. 

Muhterem arkadaşlar, varidat bütçesi tahak
kuk etmiyecektir, dedik. Delil olarak sunu arz 
edeyim. (Soldan, nereden biliyorsun, sesleri) 
Resmen neşredilen Maliye Vekâletinin 3 aylık 
bültenleri var, okursaniz görürsünüz. Bu bülten
leri okursanız nereden bildiğimi anlarsınız. 

1959 malî yılı varidat bütçesi tahminleri elde 
bulunuyor. Filhakika bunun en büyük delili, 
Hükümet, Merkez Bankası kanalından bütçeyi 
finanse etmiştir. Hükümetin kanuni salâhiyetine 
istinaden bir milyarlık bir avansı Merkez Ban
kasından alması mümkündür. Bu tamamiyle kul
lanılmış olduğuna nazaran demek ki, varidat 
tahminleri beşinci ayında tutmamaktadır. 

Bugün, Bütçe Encümeninde Hükümet mü
messili de beyan etti. Hükümet, amortisman ve 
Kredi Sandığı yolu ile 50 milyon lira istikraz 
akdettiğini bildirdi. Bu 60 milyon lira ek öde
neğin karşılığının bir kısmı filhakika 50 milyon 
liralık istikraz hâsılatının 30 milyonunun bütçe
ye varidat kaydedilmesi halinde karşılanmıştır. 

Şimdi bir haftadır Büyük Millet Meclisi top
lantı halindedir. Yaptığımız mühim işlerden 
birisi, bundan evvelki tasarılarda olduğu gibi 
mahallî seçimleri tehir etmek, ikincisi de; bil
hassa bu 60 milyon liralık ek ödenek vesilesiy
le meydana çıktı, 50 milyon liralık bir istikraz 
yapmıya cevaz vermek. 30 milyonluk bir mun
zam vergiyi de salâhiyeti olmaksızın milletin 
sırtına yüklemeye sebeb olmaktır. (Soldan; 
«Hele, hele», sesleri, gülüşmeler) izah edeyim; 
50 milyon liralık istikraz hasılatından başka 30 
milyon liralık, bâzı malların, bütçenin tahmini 
sırasında ithali mümkün olmayan bâzı malla
rın, ithal edilen bu mallar piyasaya yüksek fi
yatlarla satılmak suretiyle, 30 milyon liralık 
bir gelir temin etmek. Bu da Hükümet tarafın
dan hiçbir kanuni salâhiyeti olmaksızın yapıl
maktadır. Meselâ otomobil ithal edecek, bu oto
mobilleri karaborsa fiyatı üzerinden bizzat Hü
kümet satacaktır. Kahve ithal edecek, karabor
sa fiyatı üzerinden yine Hükümet satacaktır. 
Viski ithal edecek bunları da aynı şekilde sa
tacaktır. Hükümet bunları satıp para kazana
caktır. (Soldan; gürültüler) arkadaşlar, üzül
meyin bu arz ettiğim malûmatı biraz evvel Hü
kümetten aldık. (Soldan; yok öyle bir şey, ses

leri) Şimdi, otomobil ithal edeceğiz. Malzeme 
Ofisi vasıtasiyle satacağız. Otomobile tahsis edi
len döviz dokuz lira iki kuruşken 30 lira üze
rinden farkını vatandaştan alacağız. Müstehlik 
namına bir taraftan doları dokuz lira iki ku
ruş üzerinden tesbit edenken diğer taraftan da 
açıklan kapatmak için 35 liradan otomobil sat
mak yoluna gideceğiz. Bu vatandaşın ihtiyacı
nı tesbit etmek değil vatandaşı ağır yük altına 
sokmaktır. Yani ağır kambiyo kurları vasıta
siyle vergi tahsil edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; yine Hükümetten al
dığımız resmî malûmata göre viski ve kahve 
gibi emtia Hükümetçe ithal edilip yine yüksek 
fiyatlarla müstehlike devredilecek ve Hükümet 
bundan temin ettiği kazançla bugün bütçeye 
ilâvesi teklif edilen 60 milyon liralık munzam 
tahsisat karşılanacak. (Soldan; gürültüler) 

NECMEDDlN ÖNDER (Nevşehir) — Bu pa
ralar nerede kullanılacak'? Memlekete su, yol, 
mektep yapılacak. 

REİS — Müsaade buyurun, hatip sözüne 
devam etsin. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Sayın Nec
mettin önder'e arz edeyim ki, memlekette su, 
yol ve mektep yapılmasını sizler kadar biz de 
arzu ederiz ve bundan ancak memnun oluruz. 
(Soldan; gülüşmeler ve gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, bir an 
evvel işimizi bitirelim. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlar; bu kısa mâruzâtımı hulâsa 
edeyim. 

Bu devrede demek ki, Hükümet, 50 milyon 
liralık tahsisatın 30 milyon lirasını emtiadan 
elde edecektir, yani bu tasarı ile 60 milyon 
liralık, ilk. tahsisata karşılık olmak üzere, büt
çeye varidat kaydetmek istiyor. Bu bir. İkinci
si de bâzı emtiadan elde edeceği 30 milyon li
ralık varidatı kaydetmek istiyor. 

Muhterem arkadaşlar; eğer bütçe denk ol
saydı, varidat tahminleri, 1959 malî yılının ilk 
günü tesbit edildiği gibi tahakkuk edecek saf
hada olsaydı, ben de burada bu görüşe iştirak 
ederek, buradan elde edilecek bu hâsılatı tah
sis etmeyi uygun bulurdum. Biraz evvel arz et
tiğim gibi, Devlet bütçesinin varidatı maalesef 
ve maalesef tesbit edilen muhammen rakamla
rı bulmamaktadır. Bütçede zaten açık vardır. 
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Bu açık olan bütçeye karşılık olmadan tahsi
sat koymak mânasına gelir. Bunun mânası açık
tır. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Nere
lere sarf edecek onu söylesinler. 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; bütün bunlardan ıbugün Büyük 
Türk milletinin haberi yoktur. Kambiyo fon
larında 7 - 8 yüz milyon liralık bir paranın bi
rikmesi lâzımdır. Hükümet buna istediği yerde 
sarf etmek yetkisini kendisinde muhafaza et
mektedir. Bugjin efkârı umumiye bu paraların 
nereye sarf edileceği ve ne işte kullanılacağını 
bilmek istiyor. Hükümeti, bu mevzuda sarih be
yana davet ediyorum. Buraya, gelsin, Büyük 
Millet Meclisine malûmat versin. Muhterem ar
kadaşlar; son alınan istikrar tedbirleri vesile
siyle Türk milletinin omuzuna yalnız 1959 yı-

. lında üç milyara yakın yeni ve munzam bir 
vergi mükellefiyeti yüklenmiştir. Ona rağmen 
bütçe açıktır. Demek ki, bizim iktisadi ve ma
lî vaziyetimiz öyle Meclisi tatile sevk edip gi
decek kadar pek parlak değildir. Bunun' 
üzerinde oturup geniş geniş, açık kalblilikle 
^ep birlikte düşünecek ve tedbirler arayıp bu
lacak vaziyetteyiz. Vakit geç oldu, kısa" kes 
falan diye ikaz etmekle meseleyi kapatamayız 
arkadaşlar. (Soldan, devam devam sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bu 60 milyon liranın 
nerelere sarf edileceği hakkındaki mâruzâtımı 
kısaca tamamlamak isterim. 60 ıriilyon lira
nın 30 milyon lirası Karayolları bütçesine, ora
dan da il ve köy yollarına sarf edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe hazırlanırken 
1959 yılı içinde karayolları idaresinin ne kadar 
kilometre il ve köy yolu imar ve inşa edeceği 
ve bakımını temin edeceği belli olmak lâzım idi. 
Aslında bendenize öyle geliyor ki, bu Karayol
larına verilen bu 30 milyon liranın bir kısmı 
İstanbul Belediyesi hudutları dahilindeki yol
lara kaydırılmak istenmektedir. (Soldan helâl 
olsun, senin memleketin yolları da asfalt ola
cak sesleri) Şimdi öbür taraftan Hükümet, Na
fıa Vekâleti Karayolları İdaresinin nerelere ba
kım yapmasını bilmesi lâzımgelirdi. 

Esbabı mucibede şöyle bir kayıt var, deni-
yorki, son yapılan anlaşmaya göre ithal edi
lecek makinaların % 10 u ile nakliye bedelle
rinin yatırılması için 12 milyon liraya ihtiyaç 
vardır. Bütçenin dördüncü ayma gelinmiş, it- | 
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hâli yapılacak makinaların % 10 nakliye bedel
lerinin kaç lira olduğunu bilmiyen bir idarenin 
bütçeyi ne şekilde bir samimiyetle hazırlıyaca-
ğı calibi şüphedir. 

Arkadaşlar, kaldı ki, yine arz ettiğim gibi 
bu 30 milyon liranın mühim bir kısmı maalesef 
hakiki maksada, il ve köy yollarına sarf edil-
miyecektir. x 

Muhterem arkadaşlar, asıl üzerinde dur
mak istediğim husus, Vakıflar Umum Müdür
lüğüne verilen 5 milyon liradır. Bu para Vatan 
Cephesi ocaklarının açma ve reklâm masrafla
rıdır. (Sağdan, alkışlar) Evet Başvekâlet müs
teşarı elindeki bu para ile köylerdeki muhalif 
muhtar veya parti başkanlarını ocak açmak için 
pazarlığa girişecektir. (Soldan, Oooo sesleri) 
Onun için bu parayı Başvekâlet müsteşarı isti
yor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, fiilen hiz
metin yapılmasından, bir karış yolun yapıl
masından bendeniz en az sizin kadar memnun 
ve müteşekkir olurum, hizmeti yapanlara te
şekkür borcumdur. Ama hizmeti yaparken sa
mimî davranmak, milletin imkânlarının mah-
dudolduğunu bilmek ve bütçedeki bir milyar 
açığı hesaba katmak lâzımdır. Bir defa top
landık, 60 milyon liralık yeni bir hizmet kabul 
ettik, diyebilmek için ek ödenek tasarısını ge
tirmişlerdir. Bence bunun başka hiçbir mâna
sı yoktur. Hakikaten mahalline masruf ola
cağını bilsem, hepinizden önce ben Hükümete 
teşekkür ederdim. (Sağdan, alkışlar) 

Bu bir haftalık toplantı sırasında, 60 mil
yon liralık ek ödeneği tahakkuk ettirmek imkâ
nını bulduk, diyor, Hükümet. (Soldan, Ayaş 
yollan için, sesleri) Ama, Hükümet, bunları 
bir ay evvel hazırlayıp ve tatilden geldiğimiz 
zaman elimize vermesi lâzımdı. Halbuki son 
gece, saat beş buçukta Bütçe Encümenine ge
tirdi. Bu politika sakat bir politikadır. Deva

mına imkân yoktur. İktisadi ve mali politika
larının devamlılığı yoktur. Bundan dolayı Hü
kümete itimadımız yoktur. Hükümetin mut
laka değiştirilmesi lâzımdır, millet ve memle
ketin mânevi huzuru bu Hükümetin düşmesine 
bağlıdır, arkadaşlar. (Sağdan, alkışlar) 

R E İ S — Buyurun. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar; bendeniz hayret ediyorum, dört beş 
ay evvel bir hükümet gelir buradan bütçeyi çı-
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karır, bir senede şunu bunu yapacağım, şu ka- , 
dar para lâzımdır diye bütçeyi alır gider. Dört 
ay sonra param yetmedi diyerek, ek ödenek 
yoliyle Meclisten altmış milyonluk bir para 
ister, buna da Hükümet icraatı der. Bir Hükü
met ki ; dört ay ilerisini görmez, hesabını ona 
göre yapmaz, işlerini ona göre tanzim etmezse 
bu hükümetin işlerine Meclis olarak, milletve
kili olarak nasıl itimadedebiliriz?.. Bir defa Hü
kümet çıkıp burada bu altmış milyon liranın 
hangi tasarruflarla temin edileceğini izah et
mesi lâzımdır. Bütçe müzakereleri esnasında 
tasarruf baş prensibolarak ele alınmıştı. Bütçe 
Encümeni buradadır. Daha Riyaseti Cumhur 
bütçesi müzakere edilirken bütçede, âzami ta
sarruf esası vaz'edildi. Bütçe tanzim edilirken 
baştan sonuna kadar karayollarında, mektepler
de, diğer mevzulardaki sarfiyat bunların kar
gılıkları bu prensibe göre ele alınmıştı. Nasıl 
bir hükümet icraatıdır ki, bu prensibi unutur? 
4 Ağustos kararlarını unutur; gelişigüzel mas
raflar yapar? 3 - 4 ay içinde bütçeyi delik de
şik eder? Nasıl gelir de Meclisten iki milyon 
değil, altmış milyon lira ek ödenek ister. Bu 
vaziyette, hesapsız, kitapsız hareket eden bir 
Hükümet demekte elbette haklıyımdır. 

Şimdi arkadaşlar, ben bir de işin başka cep
hesinden size mâruzâtta bulunacağım. 

Köy içme suları için şu kadar para .isteniyor. 
Geçenlerde Nafıa Vekiline Maraş vilâyetinde 
köy içme suleri için, 1950 - 1958 seneleri arasın
da ne kadar para sarf edildi diye bir yazılı soru 
sormuştum. Cevap verdiler, köy isimlerini de 
yazmışlar; 3 milyon liraya yakın bir para sarf 
edilmiş. Bu köylerin bir kısmını birer birer biz
zat gezdim, gördüm. Bir kısmını arkadaşlar gür
dü, bir kısmı hakkında da mektupla bana ma
lûmat verdiler. Çeşmeleri güya yapılmış, bir 
kısım para havaya gitmiş. Vilâyet Nafıa müdü
rü 24 bin metre borunun bir kısmını şuna, buna 
vermiş, bir kısmı kendisinde kalmış, bir kısmı 
da Demokrat Parti Başkanının çiftliğine veril
miş bulunuyor. Bunlar sabittir. Bu işler böyle 
olmaz, kontrol edilmez, tetkik edilmez, sarfiya
tın peşine düşülmez, harman gibi paralar sav-
rulur. Gelir, 4 ayda 60 milyon liralık tahsisat 
istenir. Böyle şey olmaz. Buna Hükümet icrası 
demezler. Buna keyfî idarenin, hesapsız sarfi
yatı denir. Mesulsünüz efendiler. Bu işleri mu-
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rakabe etmediğinizden dolayı Demokrat mebus
lar millet huzurunda mesulsünüz. 

REİS — Encümen... Bir sözünüz var mı? 
- BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA M. DAİM 
SÜALP (Siird) — Bâzı noktalan izah edece-

I ğim-
EMİN SOYSAL (Maraş) — Hükümet ne

rede, izahatı ondan istiyoruz. Bu paraları ne
reden alıp nerelere sarf edecekler? Burada 
koyun çobanı değiliz. 

REİS — Rica ederim, oturduğunuz yerden 
konuşup gürültü etmeyiniz. Buyurun encümen. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA M. DAİM 
SÜALP (Siird) — Muhterem arkadaşlar, 60 

I milyon liralık ek ödenek Kanunu bugün Bütçe 
Encümeninde konuşulurken muhalefet adına 
ilk söz söyleyen arkadaşımız da, encümen âza
sı sıfatiyle, encümende müzakereleri takip bu
yurdular. Fakat encümende konuşulmıyan hu
susları, Hükümetin izah etmediği hususları, 
biz Hükümetten öğrendik diye söylenmiş söz
lerin tamamen aksini 'burada naklettiler. (Sağ
dan, öğrendik seseleri) 

, Muhterem arkadaşlar, bu ek ödeneğin 1959 
bütçesiyle hiçhir alâkası yoktur. 1959 bütçesi 
Yüksek Meclisten denk olarak çıkmış bulun
maktadır. (Sağdan, denk değil sesleri) ıBir 
bütçenin açık olduğunu iddia edebilmek için 
henüz vakit çok erkendir. 1959 yılının henüz 
5 nci ayında bulunuyoruz. Biliyorsunuz, bir 
bütçenin açık veya denk olduğunu ileri süre
bilmek ancak hesabı katilerden sonra mümkün 
olur. Maliye Vekâleti sözcüsü verdiği izahat
ta dedi ki; talhakkükat ve mühammenat muva- o 
zi gidiyor fakat bâzı sebeplerle yapılan teciller 
dolayısiyle tahsilat istediğimiz gibi gitmedi. 
Ama bütçenin henüz 7 ncü ayını idrak etmedi
ğimiz için hu gelecek 7 ayda da tahsili tecil 
edilen ve fakat tahsil edilecek olan miktarlarla 
bütçe denk olacaktır. Böyle denmesine rağmen 
bütçe denk değildir, bütçe açığı olduğu hal
de, bütçeden para ayırmak suretiyle yeni bir 
masraf yapılıyor demek hakikatle taban taba
na zıttır. Muhterem arkadaşlar, Hükümet bu 

i paranın karşılığını göstermek suretiyle ek öde-
ı nek kanununu teklif etmektedir. Bu altmış 

milyonun karşılığı şudur: 
[ Hükümet 1956 yılında 6804 sayılı Kanunla 

Hazine ihtiyaçları için üç yüz milyon liraya 
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kadar istikraz salâhiyetini Yüksek Meclisten 
almış bulunmaktadır. 1958 de bu üç yüz mil
yonun 75 milyonunu kullanmıştır. Bu sene de 
bütçe bağlandıktan sonra ayrıca yine bu salâ
hiyete dayanarak elli milyon liralık bir istikraz 
yapmıştır. Bu elli milyon liranın yirmi milyo
nu ek ödenek için sarf edilecektir. 

Görülüyor ki bu istikraz mevcut salâhiyete 
dayanmakta ve bütçe bağlandıktan sonra ya
pılmış bulunmaktadır. 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Bu istikraz 
daha evvel yapıldı. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Devamla) — O 
Ihalde bütçe yapıldıktan sonra yapıldığına göre 
varidat fazlası olarak 'bunu kabul etmek en 
doğru bir harekettir. 

Görülüyor ki, bu ayrılacak 20 milyon bütçe
nin varidat fazlasından ayrılacak. Diğer 40 
milyona; gelince; yine bütçe kabul edildikten 
sonra kabul edilen bir rejimle memnu maddele
rin ithali serbest bırakılmış ve bu memnu mad
delerin ithalinden tahsil edilmiş alacağı Mali
ye Vekâleti temsilcisi tarafından ifade edil
miştir Bu da bütçede rahne açacak bir husus 
değildir. Bütçeden sonra kabul edilen rejim do-
layısiyle elde edilecek para olduğuna göre bu 
da varidat fazlası olarak kabul edilebilir. Ek 
ödenek karşılıklarının 1959 bütçesiyle bir alâ
kası yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, arkdaşımız diyor ki, 
bu paralar sarf edilirken bir kısmı Karayolla
rına verilecek ve Karayollarından da İstanbul 
Belediyesine aktarılacak. Bu sözleri de mi acaba 
Hükümetten veyahut da encümendeki sözler
den öğtenmek suretiyle söylediler? Yoksa kendi 
kafalarının mahsulü müdür? Bunu kendilerine 
sormak lâzımdır. Yukarda Bütçe Encümenin
de Hükümet temsilcisi bunları ariz ve amik izah 
buyurdular. Ne şekilde tevzi edeceklerini söy
lediler. Bu paranın beş milyonu Vakıflara ve-
rilecektiı. 30 milyon lirası il ve köy yolları 
içindir. On milyon lirası köy içme suları için
dir On beş milyon lirası da köy okulları için
dir. V? Hükümet bütçe müzakereleri esnasında 
gerek muvafakata mensup mebus arkadaşlar, ge
rekse muhalefete mensup mebus arkadaşların 
bu hizT/ıCtler için ayrılmış paranın kâfi gelme
diği arzu ve iddiaları muvacehesinde bütçeyi 
zorlamadan, hakikaten büyük bir fedakârlık 
gösterr.-.ek suretiyle ve karşılığını bulmak su-
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retiyle arkadaşlarımızın arzularına, vatandaş-
larımızır, ve memleketin ihtiyaçlarına cevap 
vermek suretiyle bu kanunu getirdiklerine göre 
encümende hâsıl olan kanaat; Hükümetin hare
ketini şükranla karşılamak iken muhalif, arka1-
dalarımızm kendi kafalarında besledikleri bâzı 
düşüncelerin mahsulü olarak bunları lekelemek 
istemelerine hayret etmemek mümkün değildir. 
Bunlar mmeleket için, vatandaş; için faydalıdır 
ve-bütçeye katiyen zaraT getirmemektedir. Bu 
bakımdan ben de encümen sözcüsü sıfatiyle Hü
kümete bundan dolayı teşekkür etmeyi vazife bi
lirim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan : «bra
vo» sesleri alkışlar.) 

•** 
REİS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) 

— Muhterem arkadaşlar, Maraş Mebusu Emin 
iSoysal, birtakım sözler sarf ettikten sonra, sor
muş olduğa bir suale vermiş olduğumuz elevap 
dolayısiyle Maraş'ta kendisi ve arkadaşları ı?m 
•kontrollar yaptığını, suyu getirildi dediğimiz 
köylerin «Ama kaç-tanesi, söylemiyor» hâlâ su
larının akmadığını, paraların heder edildiğini, 
çarçur edildiğini, kontrol mevcudolmadığmı 
söyledi. Maraş'ta kaç köye suyu getirmişiz? 
Akmıyanlarm miktarı ne kadardır? Biz Tür
kiye'de dokuz sene içinde 22 500 köye su getir
dik ve suları a'kıttık... 

İBRAHİM IMÎRZALIOĞLU (Ankara) — 
Ama çöşme akmıyor? 

TEVSİK İLERİ (Devamla) — Akıp akma
dığını sizlerden değil, suyu içen .vatandaşlardan 
öğrenmek isterim. 

SAİM KARAÖMERLİO&LU (Adana) — Se
çime gidersek öğreniriz. 

TEVPİK İLERİ (Devamla) — Şimdi seçim
den geldik. İnşalMı yine gideceğiz, yine gele-
ceğizv Ama böyle gelmiyeceksiniz. (ıSoldan, bra
vo sesleri) (Sağdan, gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun; Sırrı Bey, Ab
dullah Bey; ne oluyor? 

T E V F M İLERİ (Devamla) — Ara seçiude
rinin tehirinden o kadar memnunsunuz ki.. Ama 

* bir türlü söyliyemiyorsunuz. Neyse mevzuu de-
ğiştirmıyelîm. Bu 22 '500 köyden, şüphe yok ki, 
bir kısmının 500 diyelim, 1 000 diyelim, farz 
edin 2 000 tanesi bozulmuş olabilir. Hiçbir ha
zırlığı olmıyan bir memlekette, köye su getirmek 
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gitti bir dâvayı düşünmiyen bir memleketle böy
le bir dâvaya girmişsiniz. Ortada eleman yok, 
malzeme yok, iboru yok. Künkü getirmişiz, malze
meyi getirmişiniz. Bunların arızaları, olabilir. 
Ama 22 500 köyden kaçında arıza olmuştur? 
«Pek çoğunda» diyor. Hayır, en aksağı yirmi bi
ninde su arızasız gürül gürül akıyor. 

,Bir hususu daha arz edeyim. Nafıa Müdürü, 
boruyu şuna vermiş, buna vermiş, kendisine al
mış.. Sonra ne olmuş? Maraş Meşbusu arkadaş 
veya arkadaşlardan bir tanesi, Maraş Nafıa Mü
dürünün böyle bir suiistimali vardır, diye Hü
kümete bir tek satır, bir tek fısıltı halinde ih
bar mı yapmıştır? Hayır. 

FERÎD MELEN (Van) — Bundan fayda ne
dir? *' 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — îhbar 
yapalım da terfi mi ettiresiniz ? 

TEVFÎK ÎLERÎ (Devamla) — Bakınız, Ak-
çaoğlu çok memnun. «Yapalım da terfi mi etti-
resin» diyor. 

•Mara'ş Valisi, Hükümet mümessili olan Ma-
, raş Valisi bu ihbarı yaptı. Nafıa Vekiliniz mü

fettişlerini gönderdi, tetkikini ve tahkikini 
yaptı. Suçu sabit gördü ve terfi ettirmedi, kö
künden işine son verdi. ('Soldan, alkışlar) Gö
rüyorsunuz ya, terfi ettirmedik. îhbar edecek
sin, tahkik edeceğiz. Sabit olduğunda şakamız 
yok. işine kökünden son vereceğiz. İşte bizim 
iktidarın tutumu böyledir. 

Şimdi, Maraş Nafıa Müdürü şunu yaptı, bu
nu yaptı. Nereden duymuş. Müfettiş göndermi
şiz, duymuş. Onu söylüyor. Dönüp demiyor ki, 
Nafıa Vekiline teşekkür ederim. Hâdiseye el 
koydu ve müdürün işine son verdi. Hayır bunu 
söylemez. 

Muhterem arkadaşlar bırakalım 'bu Maraş 
Mebusunun Nafıa Müdürü hakkındaki sözlerini, 
Şimdi gelelim asıl mesleleye, kanunumuza. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Şimdi cevap ve
receğim. 

TEVFÎK ÎLERÎ (Devamla) — Geldin mi 
Emin Bey? 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Geldim. İhbarı 
yapan biziz. 

TEVFÎK ÎLERÎ (Devamla) — Vali ile teşri-
ki mesai mi ettiniz? 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Vali ondan son* 
fa... Şimdi yine sizin valiniz beyefendi. 
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TEVFÎK ÎLERÎ (Devamla) — Evet, ne kıy

metli valimizdir. 
REİS — Müzakerenin seyrini ihlâl etmiye-

iim Emin Bey. Devam buyurun efendim. 
TEVFÎK ÎLERÎ (Devamla)' _ Bütün yaz 

tatili esnasında gezdiniz, gezdik. Her gittiğimiz 
yerde Türk köylüsü bizden, Türk halkı bizden 
köyün suyunu, köyün yolunu, köyün okulunu, 
'köyün camiini istedi. Filvaki Halk Partili arka
daşlarımız vatan sokaklarında su su yerine hür
riyet hürriyet sesleri geliyor diyorlar ama, biz 
nereye gittiysek vatandaş köyüne su, köyüme 
cami, köyüne mektep istedi, köyüne yol istedi. 
Vekilinden bunu, mebusundan bunu istedi. Bun
ları bilmek için gezmeye lüzum yoktu. Muhte
rem arkadaşlarımın, her birisi bu .seneki bütçe
ye konan paranın bu ihtiyaçlar karşısında gay-
ri-ka.fi olduğunu her çareye başvurarak yeni im
kânlar ve kaynaklar aramayı ve bu ödeneği ar
tırmayı istiyor ve (böylece milletin arzusunu ar
kadaşlarımız daha çok tahakkuk ettirmek isti
yorlardı. 

Şimdi biz bir kanun getiriyoruz, 60 milyon
luk bir ek ödenek kanunu. Niçin? il ve köy yol
larını biraz dalıa fazla yapmak için. 10 bin susuz 
köyden hiç olmazsa bin, iki binin daha suyu
nu getirebilmek için. Henüz mekteibe kavuşma
mış veya dünün şu veya bu tarzda yaptırılan 
mektepleri yıkılmış olan köylere 300 - 500 mek
tep daha fazla yaptırabilmek için ve vatandaş
ların kendi imkânlariyle yapmakta oldukları 
camilere bir miktar yardım yaparak onları bir 
an evvel meydana getirmek için 60 milyon lira
lık ek ödenek ile geliyoruz. Halk Partili arkada
şım beğenmiyor, viskiden, kahveden, diyor. Vis
kiden olsun; kahveden olsun; istikraz olsun, ne
reden olursa olsun ama alıyoruz, buluyoruz, mil
letin hizmeti için getiriyoruz, müsaade istiyoruz. 
Bundan memnu olmamaya imkân yoktur. Fakat 
ilk defa konuşan arkadaşımız geliyor, hayır,, soiz 
bu parayı bulamazsınız, hayır viski içenlerden 
alamazsınız, köye sarf edemezsiniz, kahveden, 
otomobilden kazanamazsınız, diyor. Adeta hizme
tin biraz daha fazla köye gitmesini istemiyor, 
bunu söylüyor. Yani bıraktık teşekkürü âdeta 
bir kıskançlık içindeler. Gazap halindeler. Niçin 
çalışıp, çabalayıp bu imkânı buldular, niçin 60 
milyon lirayı Türk Milletinin hizmetine götür
düler? (Sağdan, gülüşmeler) Gülüyorsunuz, 
üzülmeyin, mebus olarak siz istemezseniz, bu ek 
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ödenekten, temsil ettiğiniz bölgelerin ihtiyacına 
vermeyiz, yalnız istiyenlere veririz, hiç müteessir 
olmayın. 

REİS — Emin Soysal, buyurun,. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem Na

fıa Vekili Tevfik İleri Beyin, son beyanını be
ğenmedim. Bir vekilin, «Siz istemezseniz, sizin' 
işinizi yapmayız, istiyenlerin işini yaparız» de
mesi doğru değildir. 

Vekillik, memleketin ve milletin işlerini, ne
rede ve ne şekilde olursa olsun takibedip,. bir 
program dâhilinde yapan makamdır. Eğer yap
mazsanız, eğer bu şekilde hareket ederseniz, Mec
lis sizin yerinize daha münasibini, daha adalet
lisini bulup getirmesini bilir. 

Şimdi, Muhterem Nafıa Vekili, eğer Maraş 
Na^ı Müdürü meselesinde, Maraş mebuslarına 
târiz~yapmasaydı, kürsüye çıkmıyacaktım. Güya 
bizim haberimiz olmamış, kendileri müfettiş gön
dermişler, ondan sonra tahkik edilmiş. 

Sayın Tevfik İleri Bey, zatıâlinize şunu ifa
de edeyim ki, dürüstsünüz, (Soldan, çok şükür, 
sesleri) yalnız bir kusurunuz var, haddinden 
fazla partizansınız, (Gülüşmeler) Şimdi bu par
tizan tarafınızı düzeltir şu dürüstlüğünüze mâ
kul haıeket etmeyi ilâve ederseniz iyi bir vekil 
olacaksınız ve memlekete daha çok faydalı ola
caksınız. 

Nafıa Müdürü meselesine gelince; bu müdür 
senelerden beri burada Nafıa Müdürüdür. Biz
den evvel niçin onun yolsuzluklarını görmediniz? 
Geçen sene biz köy içme sularına dair yazılı so
ruyu sorduğumuz zamanlarda muhtelif vatan
daşlarımızın köylerde gördüğümüz vaziyetlerin 
ve bilhassa Kapıdere'deki Sürgü ve Çevirme 
köprülerindeki dalaverelerin içyüzünü anladık
tan sonra Nafıa Müdürüdür belki demokrattır, 
diye bu işi, bu muameleyi yapmazsınız, düşün
cesiyle dedik ki : «Siz, kendiniz şikâyet ediniz.» 
Gittiler,-kendileri şikâyette bulundular. Şikâ
yetlerini bildirdiler. Bildirdikten sonra müfet
tiş gönderdiniz, müfettişin hazırladığı rapor 
geldi. Bütün bunlara rağmen bu nafıa müdürü 
hâlâ yerinde idi. Hattâ sizin müsteşarınıza te
lefon ettim, vaziyeti izah ettim. Bütün şikâ
yetlere rağmen bu müdürün hâlâ yerinde oldu
ğu doğru mudur? dedim. Devletin gönderdiği 
demir borular D. P. başkanının çiftliğinde kul
lanılmıştır, bu keyfiyet, müfettişler tarafm-
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dan tevsijk edilmiştir. Ne diyorsunuz? dedim. 
O sıralarda zatıâliniz seyahatte olmasaydınız si
ze de telefon edecek, vaziyeti bildirecektim. 
Bendeniz, bu vakıayı misalleriyle, delilleriyle 
uzunboyluı size iburada^.. anlatmak istemem. Ha
kikaten bizim için acıdır. Mühendis mektebini 
bitirmiş bir mühendisin böylece bir vilâyette, 
milletin verdiği paraları heder ederse insan na
sıl üzülmezsiniz? Gelin de köyleri beraber do
laşalım, yapılan çeşmeleri, köprüleri, yapı
lan suiistimalleri görelim. Yapılan işler iyi kon
trol edilirse para yeter. Fakat on bin liraya 
yapılacak iş elli bin, elli bin liraya yapılacak 
iş beş yüz bin liraya çıkarsa şiz de mütemadi
yen para istersiniz, llyas Seçkin arkadaşın de
diği gibi, dolambaçlı yollardan vergiler tarh 
eder ve bunu zam şeklinde milletin sırtına 
yüklersiniz. Buna iş yapmak mı denir arkadaş
lar? İşler süratli, sağlam, ucuz, dürüst yapıl
malıdır. 

Sonra, çeşme yapmak, köprü yapmak, yol 
yapmak vazifenindir. Millet sizi iktidara çif
tetelli oynıyasmız diye getirmedi ya.. Elbette 
milletin işlerini göreceksiniz. (Soldan, gürültü
ler) 

REİS — Emin Bey; çiftetelli tâbirini geri 
alın. (Soldan gürültüler) 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Çiftetelli tâbi
rini geri alıyorum. Millet sizi oyun oynamak, 
eğlenmek için iktidara getirmedi, demek istiyo* 
rum. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, ben huzurunuzda Cumhuriyet Hü
kümetinin Nafıa Vekili olarak bildiğim Sayın 
Tevfik İleri 'nin şu sözü üzerine söz aldım : 
«Madem sizin hoşunuza gitmiyor bunlar, şu hal-" 
de ben sizlerin temsil ettiğiniz bölgeler için 

, tahsisat vermem.» (Soldan, gürültüler, «yalan, 
böyle demedi, okuyun» sesleri) 

REİS — Fethi Bey, yanlış bir anlayışa is
tinaden beyanda bulunmamanızı rica ederim, 
bu tarzda ifade edilmemiştir. (Sağdan, gürültü
ler) 

FETHİ.ÇELİKBAŞ (Devamla) — Beyefen
diler sabrediniz, Türk köylüsünün şimdi naklede
ceğim ve maalesef sizin bugüne kadar görmediği
niz bir tepkisi var, onun ruhuna aksetmiştir. 

Ben 20 gün evvel 3 arkadaşımla Muğla'nın 
Fethiye kazasına gitmiştim. (Soldan, Burdur'-
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dan vaz geçtin artık sesleri) Burdur'da Sıtkı 
Bey kongre yapamadı, ben yaptım. 

Şimdi benim şu nakledeceğim şeyi dinleyiniz. 
Bu ibreti âmiz derde çare bulamazsanız Türkiye'
de demokrasi değil Devlet idaresi kuramazsınız. 

Aynen naklediyorum, dediler ki; geçenlerde 
Nafıa Vekili Tevfik Bey geldi. Güllükbaşı köyün
de, bakın yerini dahi söylüyorum, vatandaşlarla 
temas ederken, Başvekil Bey gönderdi beni, ne 
arzunuz, dileğiniz ve ne ihtiyacınız varsa bunları 
imkân nispetinde is'af etmeye çalışalım; ne isti
yorsunuz? 3 000 e yaklaşan nüfusu olduğu söy
lenen bu yere bir Devlet büyüğü gelmiş, bizden 
derdimizi soruyor, biz de söyliyelim, demişler. 
Nüfusuzmuz süratle artıyor; 7 kilometre ötede 
bir suyumuz var ve biz halen kuyu suyu içiyo
ruz, bu suyu bize lütfen getiriverin, diye dilek
lerini arz etmişler. Ben bu bize nakledilenleri 
dinlemekle iktifa etmedim ve bizzat bu köye git
tim. Fakat arkadaşlar, bu köy ilk yıllardan beri 
büyük nispette C. H. P. adaylarına rey verirmiş. 
Vekil Beyin kulağına bu söylenince, Vekil Bey 
süratle, demin tahrif ediyorsunuz dediği fakat 
tahrif etmeye tenezzül etmediğim şekilde, (Sol
dan, tenezzül ettin sesleri) bir D. P. li 20 C. H. 
P. liye bedeldir dediği gibi, Nafıa Vekili Tevfik 
İleri Bey, biz evvelâ bizi omuzlarında taşıyanla
ra hizmet edeceğiz, sırası gelince sizlere yapaca
ğız, demiştir. 

Ah, Ali Ocak Bey... Eğer arkadaşlar bu zih
niyeti tasvibediyorsanız cidden sizi buraya gön
deren muhterem vatandaşlar namı hesabına üzü
lüyorum arkadaşlar, üzülmek lâzımdır. 

Cumhuriyet Hükümetinin resmî bir vekili 
vatandaşa vekâletin hizmetini tevzi ederken onun 
siyasi kanaatlerini öğrenmek istemektedir. Hal
buki Seçim Kanunu icabı olarak bundan içtinab-
etmek durumundadır. Aksi halde gizli reyin ne 
mânası kalır? Niçin hücreye vatandaşları soka
lım? Hizmetleri onun reyine göre tevzi edecek
sek. Bu sakat zihniyet Türkiye'den temizlenecek
tir arkadaşlar. Yani insan huşu içinde kalıyor. 
Bu ne geri zihniyettir arkadaşlar? Bir taraftan 
seçim Kanunumuzda vatandaşa gizli rey vermek, 
hücreye sokmak tedbirini alırsınız, beri taraftan 
âmme hizmetlerini vatandaş ayağına götürürken 
orada bulunanların siyasi kanaatlerini yoklamak 
gibi kanun hükmüne zıt, beşerî ahlâk kaideleriy-
le kabili telif olmıyan bir yola saparsınız. Bu 
sakat bir zihniyettir, eğer içinizde bu zihniyete 

. 1959 0 : 3 
taraftar arkadaşlar varsa söylesinler, bu vesiley
le bunu bütün seçmen vatandaşlar öğrenir. 

Bana köylü ne dedi bilir misiniz? Keşke Dev
let büyüğümüzden derdimizin giderilmesini iste
mese idik. 20 yıl daha kuyu suyu içeriz fakat 
böyle insanlara rey vermeyiz. (Sağdan, bravo 
sesleri alkışlar) 

Şimdi arkadaşlar, ben sadece seçim bölgesinde 
değil seçim bölgem dışında da sık sık vatandaş
larla temas eden bir arkadaşınızım, vekillerin bu 
tarzda konuşması, valilerin bu tarzda hizmet et
mesi eğer sizleri kazandırıyor olsaydı 1957 seçim
lerinden evvel de 100 milyon liralık böyle bir 
tahsisat getirmiştiniz. Fakat arkadaşlar netice 
alamadınız. 1954 seçimlerinde % 58 rey almışken 
1957 seçimlerinde % 47.7 ye düştünüz. Yarın si
zi daha da aşağı düşürecek olan tuttuğunuz bu 
yol, vatandaşın vicdanlarında çok derin izlejP̂  bı
rakmaktadır. Böyle konuşanlara kötü gözle ba
kılmaktadır. (Soldan, gürültüler) Hüseyin Ulu-
soy... Gelin buradan konuşun. 

Buradan mevzua gireceğim. Bu da Vekil Be
yin konuşması ile ilgilidir. 

Ben Nafıa Vekâletinin; gerek karayolları, ge
rekse köy içme sularına ait mevcut nizamname
lere göre hareket etmediğini önünüzde misalle 
izah edeceğim. Köy içme sularının yürütülmesi 
hakkında fevkalâde güzel bir Talimatname var
dır. Fakat arkadaşlar tatbikatın bu Talimatname 
ile ilgisi yoktur. 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Sam
sun) — Talimatı biz yaptık. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Siz yap
tınız ama tatbik etmiyorsunuz. Bu Talimatname; 
köy halkını da hizmete sevketmek için köylüler
den hizmette rol almak istiyenler, kalabalık köy
ler başa alınmak suretiyle bir sıraya tâbi olur, 
diyor. Ama bakınız nüfusu 3 bine yaklaşan bir 
köy halkının suyu gelmiyor Tevfik Bey. Tali
matname-yapıyorsunuz, fakat taşıdığınız zihni
yet dolayısiyle, güzel olan talimatnamenin tat
bikine imkân vermiyorsunuz. Bu zihniyeti yık
mak lâzımdır, bu zihniyetle en iyi talimatname
ler dahi tatbik edilemez. Bu itibarla, tatbik edil
mediğini bile bile, bu fakir milletin paralarının 
lâyıkiyle kullanılması için Vekâletin alâkalı mü
esseselerle iş birliği yaparak maksadı temin et
mesini burada- bir defa daha arz etmekten geri 
kalmıyacağım. Umumi işlerin yürütülmesinde, 
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eskisinden farklı olarak, her liradan âzami netice 
alabilmenin yolu artık imkân dâhiline girmiştir. 
Âmme idaresi Türkiye'de kurulmuş, Siyasal Bil
giler Fakültesinde de ders ayrılmıştır. Nafıa hiz
metlerinde yapılacak organizasyon plânlama, ter
tiplerle, metotlu çalışmalarla her liradan âzami 
neticenin alınmasının mümkün olabileceğini or
taya koymaktadır. Ben Nafıa Vekilinden rica 
ederim, yabancı mütehassısların ders vermekte 
olduğu bu müesseselerle iş birliği yaparak işi da
ha ileri bir seviyeye, yürütülmesinde faide görü
rüm. Bunu belki ilerde tatbik edilir diye arz et
mekte beis görmüyorum. 

Şu halde mahalli idarelerin gerek Karayolla
rı, gerekse köy içme suları mevzuunda il idaresi 
Kanununda tesbit edilen esaslar dairesinde, mer
kezle vilâyet arasında bir organizasyona tâbi tu
tulması lâzımdır, bir plânlamaya tâbi tutulması 
lâzımdır ve bunların ilmî metodlar içinde yürü
tülmesi lâzımdır. Ta ki, bu tahsisatla âzami neti
ce alalım. 

Hükümetin fevkalâde sakat bir zihniyetine 
burada işaret edeyim. Verilen paraların miktarı 
arttıkça hizmetin fazla ifa edildiği zihniyetini 
taşıyorlar. Halbuki hizmet, verilen para ile mü-
tcnasiben yükselmez. Eğer organizasyon iyi değil
se, demin arkadaşımın dediği gibi, paralar çarçur 
ve israf ediliyorsa verilen paralarla mütenasip 
bir hizmet görüldüğü iddia edilemez. Bu bakım
dan evvelâ plânlama lâzımdır. Ben bunu temenni 
ederim, inşallah evvelâ mevcut talimatnamelere 
uyarlar, sonra da, işi ilmî zaviyeden plânlamak 
imkânına ulaşırlar. 

Şimdi, Sayın Nafıa Vekilimiz, biz bu parayı 
viski içenden alıp köye sarf edeceğiz, istemez mi
siniz? diyor. Muhterem arkadaşlar Devlet işlerini 
kül halinde mütalâa etmedikçe Türkiye'nin şimdi 
içinde bulunduğu buhrandan kurtulmasına im
kân yoktur. Mr. Cahan'nm beyanatını Vekil Be
yin nazarı dikkatine arz ederim. Ne diyor Mr. 
Cahan? (Soldan, «Sen bilmezsin» sesleri) Evet 
beyefendiler ben bilirim, benim meslekimdir. 

Arkadaşlar huzurunuzda ifade edeyim ki, 
TürKİye; sağdan, soldan, bin bir müşkülâtla, o da 

.kendi tavsiyelerine h,otbehot uymak va'diyle aldı
ğı dış yardımları viski ithalâtında kullanacak ka
dar zengin bir memleket değildir, arkadaşlar. 
(Sağdan, bravo sesleri ve alkışlar) Dâva budur. 
Sizin bildiğiniz gibi, viski ithalâtı, mütaakıp yıl
larda alınacak krediler üzerine tesir eder. (Sol-
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dan, «Tahrik ediyorsunuz» sesleri) Bendeniz tah
rik etmiyorum, bundan kendimi tenzih ederim. 
Bildiğim mevzular. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN. (Afyon Karahisar) — 
Bunu bilmiyorsun. 

FETHÎ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Murad 
Âli Bey, bu, senin bildiğin Muhasebei Umumiye 
Kanununun muaddel maddesi değildir. t. 

Şimdi arkadaşlar, Hükümet bu çeşit hizmet
leri seçimlerden itibaren ortaya atmıştı. Bunla
rın geniş ölçüde mânasmı anlamak zor değildir. 
Su götürmez. Vali seferber olmuş, kaymakam se
ferber olmuş. Arz edeyim. Bunlar köy köy gidi
yor, senin köyün yapılacak, gir vatan cephesine, 
senin suyunu getireceğim gir vatan cephesine di
yor. Ama buna rağmen*nedense verilen reyle hiz
met arasında bir münasebet görmiyen vatandaş 
buna aldırış etmiyor. (Soldan; senin dayın da gir
di sesleri) Eğer Cumhuriyet Hükümetinin Reisi 
Adnan Menderes benim dayımdan ümit bekler bir 
hale gelmişse ona acırım. 

Muhterem arkadaşlar, bu tarz çalışmalar ne
tice vermemektedir. Bu paralar bu tarzda kulla
nılmamalıdır. Bu paralar bu tarzda kullanılmı-
yacak olursa bundan iktidar istifade eder. 

Hizmetlerin miktarı arttıkça vatandaş mem
nun olur. Ama onu bu yolla ikna etmek isterse
niz olmaz. Çünkü vatandaş kolay kolay yanılmı-
yor. İnsanlar hakkında bir kere yalancı hükmünü 
verdi mi.. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Elbet
te, tamam. (Soldan, alkışlar) Alkışlarla neyi söy
lemek istiyorsunuz? önümüzdeki seçimlerde 175 
mebusla çıkamıyacaksmiz, tasfiye olacaksınız. 
(Soldan, gürültüler) Bakınız ben elle tutulur mi
saller verdim. (Soldan, siz gelirsiniz? sesleri) Ba
na gelmiyeceksiniz diyenleri çok gördüm. 

REÎS — Mevzuu toparlayın, Fethi Bey. 
F E T H İ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Reis Be

ye uyacağım. 
Muhterem arkadaşlar, bugüne kadar nafıa 

hizmetlerinde tutulan yol bu milletin bu hizmet
ler için ayırmış olduğu para ile mütenasibolarak 
inkişaf etmemiştir. Şu halde hizmetin ifasında 
ilmî usuller bir yana bırakılmış, daha çok parti
zan görüş hâkim olmuş ve bu yüzden hizmetler az 
yapılmıştır. Bu sebeple ben iş başında olanların 
menfaatine bunu söylüyorum, çünkü onlar men
faatini düşünmüyor, düşünmediği için de bu hale 
geldi. O itibarla, bir yandan vatandaşın ödediği, 
bir yandan da hariçten aldığımız kredilerin lâyikı 
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veçhile kullanılmamasına ait bir plân tavsiye edi
yorum. Vekil Bey ister nazara alır, ister almaz. 
Vatandaş hükmünü kolay veriyor. 9 senede çok 
şeyler öğrendi arkadaşlar. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TEVFÎK ÎLERt (Samsun) 

— Saatin bu geç vaktinde huzurunuzu tekrar 
işgal ettiğimden dolayı hakikaten müteessirim. 
Evvelâ Fethi Çelikbaş hepinizin derhal takdir 
ettiği g&bi benim sözlerimi, gene ben kasden 
tahrif etti demiyeyim, her halde heyecandan 
anlıyamamış olacak. Yanlış nakletti. Bu kanu
na kırmızı rey verdiğinizden dolayı para ver
mem demedim. Ne diyorum, zabıtlardan aynen 
okuyorum: Mebus olarak siz istemezseniz bu ek 
ödenekten temsil ettiğiniz bölgelerin ihtiyacına 
vermeyiz, dedim. 

SAİT ERDİNÇ (Van) — Mecbursunuz ver
meye. (Sağdan; gürültüler) 

REİS — Sait Bey size birinci ihtarı veri
yorum. 

SAİT ERDİNÇ (Van) — Mecburdur diyo
rum, vazifeleridir, yapacaktır. (Sağdan; gürül
tüler) 

REİS — Sait Bey müdahale etmeyin size 
ikinci ihtarı veriyorum. 

SAlT ERDİNÇ (Van) — Ben vazifesini ha
tırlatıyorum. Mecburdur. 

REİS — Sait Bey devamlı olarak müdahale 
etmekte ısrar ettiğinden kendisine takbih ceza
sı verilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SAİT ERDİNÇ (Van) — Müdafaamı alma
dan ceza verdiniz, söz istiyorum. 

REİS — Müdafaayı ceza sırasında isteme
niz lâzımdır. Ceza alındıktan sonra söz, vere
mem. Oturun yerinize. 

SAİT ERDİNÇ (Van) —'Lütfen, hakaret 
mahiyetinde ve asabiyetle söyleme, sen Reissin, 
asabiyetle söyleyemezsin. 

REİS — Dışarı mı çıkmak istiyorsun, otur 
yerine,-rica ^ederim yerine otur. Heyeti Umıı-
miyenin kararma hürmete mecbursun.. Mütaad-
dit defalar yaptığın bu hareket dışarı atmayı 
icabettirir, sükûnetinizi muhafaza edin. 

SAİT ERDİNÇ (Van) — Ediyorum. 
REİS — O kadar, 
Devam buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Siz de sebebi

yet veriyorsunuz. 
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REİS — Siz onun ne hareket yaptığını bili

yor musunuz1? 
Ferid Bey elinizle yaptığınız istihfafkâr ha

reketten dolayı size bir ihtar veriyorum. 
FERİD MELEN (Van) — Hoppala. 
REÎS — İkinci ihtarı veriyorum. (Sağdan; 

şiddetli gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 
REİS — Ahmet tı'stün Bey, size ihtar ceza

sı veriyorum, burası gürültü yeri değil, burası 
Meclis. 

SELİM ERENGlL (istanbul) — Nüvit Bey 
size despot diyor, Reis Bey, ceza veriniz: 

REİS — Ben nizamname hükmünü tatbik 
ederim.. Devam ediniz, Tevfik Bey. 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar; fazla durmayaca
ğım, bu mevzu üzerinde yalnız şunu ifade ede
yim ki, hakikaten her hangi bir muhalefet me
busu, şu veya bu görüşle kendi seçim bölgesi 
için hizmet istemese dahi, bizim vatandaşla te
masımız sadece mebuslar kanalı ile olmayıp 
her gün heyetler bize, ve biz onların ayağına 
giderek bu ihtiyaçlarını tesbit etmekteyiz. On
ların hizmetlerini göreceğiz ve aynı zamanda, 
«Mebuslarınız bizden sizin için hizmet istemi
yorlar, dediğimiz zaman, bize kızmasınlar, bu
nu da söyliyeceğiz. (Sağdan; gürültüler) 

İkinci meseleye geliyorum. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Ankara) — Kü

çük partizan. 
TEVFİK İLERİ (Devamla) — Ben, Fethi

ye'nin bir köyüne gitmişim. Başvekil beni gön
dermiş falan. Ben böyle konuşmalar yapmadım, 
size yanlış anlatmışlar. Şimdi yalnız bir mese
leyi ortaya koyalım. (Sağdan; konuşmalar, gü
rültüler) Apaçık ortaya koyalım. Zihniyetimi
zin ne olduğunu. (Sağdan; herkes biliyor, ses
leri) 

FERİD MELEN (Van) — Kemer işi. 
TEVFİK İLERİ (Devamla) — Ferid Bey; 

namusla bir insansanız, bu kemer işini ahlatın. 
FERİD MELEN (Van) — Bu arkadaş Sam

sun'da çıkmış, ben 800 lira alıyorum, bakın, ka
yış alamıyorum, ip bağlıyorum demiş. (Sol
dan; gürültüler, utan utan, sesleri) 

REİS — Sizden Ferid Bey böyle bir hare
ket beklemezdik. 

TEVFİK İLERİ (Devamla) — Şimdi ben 
söyliyeyim; muhterem arkadaşlar, geçen daki
kalarınız ziyan olmıyacaktır. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Çarşam

ba'da İsmet Paşa Peygamberdir dediniz mi? (Gü
rültüler) 

NAFIA VEKÎLÎ TEVFİK İLERİ (Devam
la) — Dinleyiniz, niçin tahammülleriniz kalma
dı? Ferid Melen hem soruyor, hem de cevabını 
dinlemiyor... Ben çok gezen, çok konuşan bir ar
kadaşınızım. Bir tek C. H. P. li mebus arkada
şım beni koridorda tutup da diyemez ki, «Tevfik 
ileri, sen falan yerde benim şahsım için bu lâfı 
nasıl söyledin? Utanmadın mı?» diyemez. Ama 
mahallî müddeiumumiliklerden bana intikal eden 
ve benden, dâva açılması için müsaade ist iyen 
tezkerelerden öğrendiğim için birtakım Halk Par
tili mebuslara bu kürsüden : Sen ve sen diyebi
lirim, bunları benim hakkımda nasıl söyledin, 
vicdanın rahatsız olmadı mı, utanmadın mı? Di
yebilirim. 

Evet, Bafra'ya gittim. Bana Bafralı arka
daşlar dediler; oraya Kasım Gülek de gitmiş'. 
Bakınız, dünün vekili yarının başvekili ne de
miş.. (Soldan, gülüşmeler) Demiş ki ; bakınız po
litikayı muhalefeti nasıl soysuzlaştırıyorlar. Tev
fik ileri 1950 de pantolonunu tutmak için ip 
bağlıyorum, demişti. Bana atfen bu sözü Mecli
sin içinde, dışında kim söylemişse dünyanın en 
alçak, en namussuz adamıdır. 

Dahası var; Kasım Gülek demiş ki, şimdi 
Tevfik İleri geliyor, bu sefer bakın bakalım ke
merine altından mı platinden mi? (Soldan, «ne 
ayıp» sesleri) Demin siz Emin Bey, beni parti
zanlıkla itham ederken dürüst olduğumu söyle
diniz, size teşekkür ederim. Dürüst adamsın, 
dediniz. Nasıl Kasım Gülek bana böyle bir şey 
söyliyebilir? Ben hayatta sadece böyle bir itham 
altında kalmamak için yemin etmiş, çıplak ola
rak gelmiş, çırılçıplak olarak gidecek bir insanım. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Ben dün de böy
le bir kemer taşıyordum, bugün de böyle bir ke
mer taşıyorum. Benim kemerimle niye meşgul 
oluyorsun, Ferid Melen Bey? 

FERİD MELEN (Van) — Ben söylemiyo
rum, Samsun söylüyor. (Soldan, gürültüler) 

TEVFÎK ÎLERÎ (Devamla) — Bunu Sam
sun söylemez. Bunu Samsun'da sizin zihniyeti
nizde olan bir avuç insan söyler. Çünkü, ben 
Samsun'un büyük bir ekseriyetinin sevgili Tev
fik Ağabeysiyim. Anladın mı? (Bravo, sekleri) 
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Bir Demokrat, 20 Halk Partiliye' bedeldir, 

sözüne gelince bir tek kelime hilafım yoktur. 
Bence kötülüklerin en büyüğü yalandır. Ben 
söylediklerimi tekrar etmekten çekinmiyen bir 
insanım. 

Erzurum'a gitmiştim. Benden evvel Halk Par
tisi Kongresi dolayısiyle 10 - 15 Halk Partili 
mebus da Erzurum'a gelmiş ve konuşmuşlar. 
(Sağdan, vazifemiz, sesleri) Tabiî vazifeniz. Bir 
şey dediğim yok. Ben de tek başıma gittim. Ora
daki vatandaşlarımız da biz de bir topluluk ya
palım, dediler. Toplandık. Halk Partisi toplan
tısında Turhan Feyzioğlu da bulunuyor ve söz
leri arasında bilhassa diyor ki, bu millet Ata
türk'le İnönü'yü bir arada görmeye alışmıştır. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Ben mi 
söylemişim. 

NAFIA VEKİLİ TEVFÎK İLERİ (Devam
la) — Evet, siz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Polis 
zaptı,. Doğrudur, ama ben böyle şey söylemedim. 

NAFIA VEKİLİ TEVFÎK ÎLERÎ (Devam
la) — Yani bu kanaatte değil misiniz? (Gürül
tüler) 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Doğru
dur ama, böyle bir şey demedim, bu polis zaptı. 
(Gürültüler) 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam
la) — Benim buna verdiğim' cevap şu oldu : Bu 
söz doğrudur. (Gürültüler) 

TURHAN FEYZÎOĞLU (SivasV — Vekil 
mi bu? 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERÎ (Devam
la) — Sen profesörsen, ben 100 def? vekilim. 
Ben bu işlerle uğraşırken sen sokakta kaydırak 
oynuyordun. (Soldan, bravo, sesleri), (Sağdan, 
gürültüler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas)#— Nâzım 
Hikmet'in şiirlerini'okurken mi? 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam-
la) — Sizinkiler, yanındaki, etrafındakiler onu 
ve onun ideolojisini bu memleketin mekteplerine, 
kitaplarına, çocuklarının kafasına soktular ve 
Demokrat Partiye dayanarak Nazım Hikmet'i 
kitaptan, okuldan kazımak Allah'a şükür bana 
nasiboldu. (Soldan, şiddetli ve sürekli bravo, ses
leri, alkışlar), (Sağdan, gürültüler) 

ŞÜKRÜ ESEN (Kastamonu) — Yaşa Tev
fik Ağalbey. 

— 969 — 



î : 83 20.7 
RElS — Saim Bey, Turlhan Bey ihtar ceza

sı veriyorum. Oturun yerinize. 
TEVFİK İLERİ (Devam] a) — Zaten bu 

Halk Partisinin nasibi... 
(Sağdan gürültüler) 
REÎS — Size ikinci ihtarı veriyorum. Tur

han Bey, Takbih cezasına geçeceğim. Dikkat 
edin, rica ederim. 

Sırrı Bey çok rica ederim günün bu saatin
de her hangi bir şekilde bir şeye meydan ver
meyin. 

TEVFİK İLERÎ (Devamla) — Zaten Halk 
Partisinin ve Halk Partililerin kaderi ve nasi
bi tüzim daima en sağlam olduğumuz yere tos
lamalarıdır. Geçen sefer de Selim Soley yıkılan 
'barajlardan bahsetti. Her şeyden bahset, ama 
barajlardan bahsetme, o bizim şerefimiz, guru
rumuzdur. 

Gelelim bir Demokrat Partili 20 Halk Par
tiliye bedeldir sözüne. Buna cevap vereceğim 
Erzurumlulara dedim ki Atatürk'le İsmet Pa
şayı millet yanyana görmeye alışmıştır bu doğ
rudur. Fakat millet îsmet Paşayı Atatürk'le 
yanyana görmemeye de alışmıştır. Şimdi sö
zümü izah edeyim. Halk Partisi kongresinde 
gelmiş 10 kişi konuşmuş. Cevap vereceğim de
dim. Ve ilâve ettim: Diyeceksiniz !ki; «10 ki
şi konuştu, sen bir kişi nasıl cevap verecek
sin» Bizim birimiz onların 10 una '20 sine be
deliz ben bir kişi onların onuna da cevap ve
rebilirim dedim. Ben Türk olarak Halk Par
tili bir vatandaşla, Demokrat Partili vatan
daşı birbiriyle mukayese edecek insan değilim. 
Ama bir kişi olarak sizin onunuzla başa çıka
cak insanım. (Soldan bravo sesleri ve alkış
lar) 
- FETHİ ÇELİKBAŞ — Bilgiden çok bahse

diyorsun. (Gürültüler) 

REÎS — Sırrı Bey, Sırrı Bey.. 'Çok rica ede
rim, bırakın gürültüyü. Dışarı çıkmayı arzu 
ediyor musunuz? Cezanız bundan sonra dışarı
ya çıkarılmaktır. 

TEVFİK İLERİ (Devamla) — Fethi Çe-
likbaş 'bilgiden bahseder. Âlimdir, profösör-
dür. Ben âlim değilim, profösör değilim. (Gü
rültüler) 

-REİS — Sırrı Bey.. 
TEVFİK İLERÎ (Devamla) -v Ben Yük

sek Mühendis Mektebini bitirdim (Gürültüler) 
REÎS — Sırrı Bey rica ederim hürmet edin. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Onlara da söy

leyin. 

REİS — Mutlak ceza mı verelim? Buyurun 
devam edin. 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam
la) — Ben sadece Yüksek Mühendis Mektebini 
bitirmiş bir yüksek mühendisim. Bilgim, ilmim bu 
çerçeve içindedir. Fethi Bey âlimdir, profesör
dür. Ama sormak isterim kendilerine profesör 
olacak insan evvelâ asistan olur, imtihan verir 
doçent olur, ondan sonra eser verir profesör olur. 
Çelikbaş acaba bu yollardan geçip de mi profesör 
olmuştur? Cevabını versin. (Sağdan : Gürültü
ler), (Soldan, bravo sesleri alkışlar) 

Şimdi asıl meseleye gelelim kardeşlerim; biz 
şu dakikada biraz evvel 10 bin köyün susuz kal
dığını söyledik, 10 bin köye su getireceğiz dedik. 
Üç beş gün evvel Sayın Başvekilimiz önümüzdeki 
senenin bütçe imkânları içinde 2 - 3 sene içinde 
bütün köylere su getireceğiz dedi. Bu sözlerde 
Demokrat ve Halk tefrik yapmadan bütün köy 
halkını suya kavuşturmak azmi yok mudur? 

Şimdi tercih meselesine geliyorum; arkadaşla
rımız tercih yaparken size rey vermiyen Halk 
Partisine rey verenleri tercih edin demek istiyor
lar. Biz seçmenlerimizle temas ederken bilhassa 
kendi seçmenlerimizle size rey vermemek mektep 
yaptırmak, suya kavuşturmak için bir sebep mi-
dir?Şu köy size seçimde rey vermedi. 1950 de ver
medi, mektep yaptınız. 1954 te vermedi, su getirt
tiniz. 1957 de vermedi yolunu yaptınız. Yani biz 
de size rey vermiyelim mi diyor, benim seçmenim. 
Biz bu derecede toleranslı, biz bu derecede hiz
mette tefrik yapmadan şu ana kadar geldik. Bi
zim bu hareketlerimiz karşısında muhalefet men
subu arkadaşlarımız giderler köyde, kasabada, vi
lâyette derler ki, biz muhalefet olduğumuz ve siz
ler bize rey verdiğiniz için, Hükümet reylerinizi 
çevirmek maksadiyle size hizmet ediyor. O halde 
muhalefete rey vermekte devam ediniz ki, hizmet 
size aksın. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin bir âzası 
sıfatiyle tamamen şahsi kanaatimi arz ediyorum; 
bize rey vermiyen bir muhite bize rey versin diye 
hizmet etmek, partizan zihniyetin tâ kendisidir. 
Ve hiçbir zaman bize rey vermiyen bir vatandaşa 
bize rey versin diye hizmet edecek değiliz. Biz, 
hizmet nereye lazımsa oraya hizmet edeceğiz. 
(Soldan, bravo sesleri ve şiddetli alkışlar) 
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ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — Sen I 

nıüseccel partizansın, böyle nasıl konuşuyor
sun? 

NAFIA VEKÎLÎ VE MAARİF VEKÂLETİ 
VEKÎLÎ TEVFlK ÎLERÎ (Devamla) — Beni 
Demokrat Partiye çok bağlıyan, beni çok müf
rit konuşturan, bu vatan ve millete olan bağ-
lılığımdır. (Soldan, bravo sesleri ve alkışlar) 

Fethi Çelikbaş diyor ki, «Verilen paralarla | 
yapılan işler mütenasip değildir.» Ezbere lâf, 
uydurma lâf. Bütçe görüşmelerinde, iki ay 
oturup hesap veriyoruz. Davet ediyorum, önü- I 
müzdeki bütçeye. Ben Vekilsem benim karşıma, 
başkası vekilse onun karşısına gelsin, falan yer
de sarf edilen paralar yapılan işle mütenasip 
değildir, desin. Ezbere, yuvarlak lâfları red
dediyorum. Her hangi bir vatandaş, her han
gi bir mebus arkadaş; falan yerde israf var, 
falan yerde usulsüz sarfiyat var, derse otu
rup konuşmaya hazırım. 

Size bir vakayı hatırlatacağım şimdi. «Tali
matname güzel, tatbikat iyi değildir» dedi. iş
ler elemanla yapılır. (Arka sıralarda; Sağdan, 
Soldan karşılıklı münakaşalar üzerine) 

REÎS — Ne oluyor Beyler? 
NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Devam

la) — Talimatname iyidir. Tatbikat o kadar 
iyi değildir. Talimatnameler iyi olur, en ide
al talimatname yapılır onları tatbik edecek ele
mandır. Türkiye 1950 den bu yana öylesine 
muazzam işlere sahne olmaktadır ki, Bu işler 
için iktidarımıza eleman teslim edilmedi. Çün
kü bu işler hiçbir zaman düşünülmemiştir, kı
sa zamanda mühendisi, mimarı, yüksek mü
hendisi kolay kolay yetiştirmek mümkün değil
dir. 

Geçen gün Adıyaman'da bir hâdise oldu. Ga
zeteler bunu yazdı. 200 küsur bin lira keşifli 
bir hastane inşaatında bir çöküntü oldu. Bir 
yerde bir çöküntü olmasın. Düğün, bayram 
hemen gazetelerine geçiriyorlar. Durdum bu 
işin üzerinde. Adıyaman'da yapılan iş sadece 
bu değil; yeni ihale ettiğimiz ceza evi, üç mil
yon liraya ihale edilen lise binası da var. Meş
gul oldum ve öğrendim ki, on milyon liraya 
yakın olan bu işleri teşkilât olarak kontrol eden 
bir teknikerim var orada. Vaktiyle 40 - 50 000 
liralık işler için üç, beş mühendis ziyan edilir
di. Şimdi öyle mi? Bugün Adıyaman'daki on 
milyonluk iş için yüksek mühendis bulmaktan J 
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âcizim. Neden? Çünkü vatanın her.yerinde 
aynı şekilde işler yapılmaktadır. Bugün yük
sek mühendis, yüksek mimar bulmak kolay de
ğil. Bir başka yerden oraya bir mühendis tâ
yin ettim, gitmedi. Derhal işine son verdim 
ve teşkilâta tamim ettim. 

SAİT ERDÎNÇ (Van) — Para az da ondan. 
NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Devam

la) — 100 lira yevmeye veriyorum. Zatıâliniz 
ne âlemdesiniz? 

SAÎT ERDİNÇ (Van) — Çok iyiyim. (Sağ
dan, gülmeler) 

NAFIA VEKÎLÎ TEVFlK ÎLERÎ (Devam
la) — Hani mebus maaşları çok idi? 

Derhal işine son verdim, ve başka bir yer
de çalışmaması tedbirini de aldım, özür dile
yerek vazifeye gitti. Bu işte adam bulmak ko
lay değil. îş çok, bu işe göre hazırlanmış adam 
yok. Hem adam yetiştiryoruz, hem para gön
deriyoruz, hem de iş yapacağız. Vatan ve mil
let bizden bunu istiyor. 

Şimdi sözü tatlıya bağlıyalım. Fethi Çelik
baş arkadaşım burada bana partizan falan de
di. Ben eski bir yekil tanırım, Demokrat bir 
vekil. Bu vekil bir gün bir nahiyeye gidiyor, 
C H. "Partili olan belediye reisi belde namına 
kendisine bir öğle yemeği hazırlıyor. Müfrit 
bir Demokrat Partili olan bu vekil C. H. Parti
si belediye reisinin yemeğini yemeden kallup gi
diyor^ kalbleri kınlıyor. Ben her hangi bir 
C. H. Partili belediye reisinin davetinden zevk 
ve şeref duyarak yemeğini yerim teşekkür ede
rim. Hürmetlerimle. (Soldan şiddetli alkışlar 
ve bravo sesleri) 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Külliyen 
yalan... 

REÎS — Remzi Birand. 
REMZÎ BÎRAND (Konya) — Çok muhte

rem arkadaşlar, gecenin bu saatinde fazla vak
tinizi almamak için' kısaca bâzı mâruzâtta 
bulunacağım. Mevzu itibariyle meslekimi alâ
kadar ettiği için bildiğim bâzı hususları mü
saadenizle izaha çalışacağım. Arada mütees
sir edecek bâzı sözler olduğu için bunlara kar
şı vereceğim cevaplardan kıymetli arkadaşı
mın alınmamasını rica edeceğim. 

Fethi Çelikbaş'la beraber 1950 de mebus ol
duk. Parti grupuna ilk defa âza olduk, be
raber çalıştık, hattâ bir sene sonra ilk genel 
kumla âza seçildik. Kendisi ayrıca kıymetli 
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bu1 makam olan vekilliğe geçti, vekil oldu, ça-
liştl. Meselelerin hâzin tarafı, başka maksat
la da dlsa söylenmiş olalı SÖzİerin ıstırabımı 
gidermek içiiı söyleyeceğim sözİerdelı alın
mamasını rica ederim. 

ilk defa konuşan llyas Seçkin arkadaşımız 
bu tahsisatın verilmemesi için çok şiddetli 
bir şekilde konuştular, ama sonunda bu pa
ranın verilmesini sizden daha oek istiyorum, 
demesine memnun oldum. Ancak, iş ne olur
sa olsun, bu işi kötü göstermeye matuf, ina
dım inattır, gibi konuştuğunu hissettim, bu
nu burada belirtmekle iktifa ediyorum. Fet
hi Çelikbaş arkadaşımın bâzı ifadelerine ce
vap vermek isterim. 

Bendeniz Nafıa Vekâleti teşkilâtında 18 
sene çalışmış bir mühendisim. Arz ettiğim gibi 
1950 de beraber geldik, 7 sene Bütçe Encüme
ninde beraber çalıştık. Son iki sene, bâzı işle
rim dolayısiyle özür diledim ve Bütçe Encü
meninden ayrıldım. Mümkün oldukça alâka
dar oluyorum. Yedi sene' Bütçe Encümeninde 
Nafıa Vekâletinin Raportörlüğünü yaptım, 
bundan gurur ve iftihar duyuyorum. Halk Par
tili arkadaşlarımın da memleket işlerini aynı 
şekilde görmekten gurur ve şeref duydukların
dan da eminim. Ancak şu noktayı arz edeyim 
ki, Nafıa Vekâletinde çalıştığım zaman, şim
diki Karayollarının babası olan teşkilâtın adı 
Şose ve Köprüler idi. 1948 bütçesinde DU Şo
se ve Köprülerin bütçesi "18 milyon lira idi. 
(Sağdan paranın kıymeti sesleri.) İstirham 
ederim, her hangi bir şekilde veya tariz için 
söylemiyorum, hakikatleri bilelim. Bunlar mem
leketin hizmetidir. Bunlarla beraber iftihar 
ederiz. Bunlar bizim göğsümüzü kabartması 
lâzım gel en işlerdir. O gün yani 1948 bütçesinde 
evet bu Şose ve Köprülerin bütçesi 18 milyon 
lira idi. Bugün Karayollarının bütçesi, bunun on 
yirmi misli değil kırk mislinin üstündedir arka
daşlar. 

Ke?a Sular İdaresinde çalıştım. En ufak 
işinden en yüksek mevkiine kadar geldim. O za
manki hizmetimde şahsi kusurum varsa bunun 
hesabını vermeye amadeyim. İftihar edilecek 
noktası varsa o zamanki iktidar partisinin övün
meye hakkı elbette vardır. Helâl olsun. İşin 
ıstırap veren tarafı o zamanki Su İşleri bütçesi 
12 milyon lira idi. Bugün bu miktar 530 milyon 
lirayı bulmuştur. Bu iki rakamı mukayese edi-
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niz, fark muazzamdır. Hattâ işin tuhaf tarafı 
bütün Nafıa Vekâleti bütçesi 60 - 70 milyon lira 
civarında idi. Buna da hamdolsun. Şu anda Hü
kümete teşekkür ederim. Muhalif arkadaşları -
mili da ek Ödenek olarak 60 milyon liranın ve
rilmesini iftihar ve teşekkürle karşılayıp mem
leketin hizmetlerini artırmak imkânını buldu
ğa için memnun olacaklarını ümidederdim. Bu, 
çok büyük bir hizmettir. Bunu küçültmek için 
birbirimizi kıracak kelimeler sarf etmeye lü
zum ve sebep yoktur. Nafıa Vekâletinin bütün 
çalışmaları insanın göğsünü kabartacak mahi
yettedir. O zamanın mühendisi ile bu zamanın 
mühendisi birbirlerinden farklı mı? İlayım... 
Ama o zamanın mühendislerinin de arzu ettik
leri, bugünkü- imkânlara sahih olmaktır." Şose 
ve Köprüler Dairesi reisi 18 milyonu aldık diye 
sevinirdi. Bugün Nafıa Vekâletinde çalışan 
aynı zatın bu 700 milyon liralık bütçeyi alın
ca ne kadar iftihar edeceğini elbette takdir eder
siniz. 

Eğer bugün memlekette köprüler yapılıyor
sa, yollar yapılıyorsa, barajlar, limanlar yapı
lıyorsa, topyekûn iktisaden kalkmıyorsak, bu 
memleket fertlerinin daha müreffeh bir hale 
gelmesini temin etmeye çalışıyorsak bunun sa
ikı sizlersiniz arkadaşlar. Bu millete bu imkân
ları veren sizlersiniz. Bundan hep beraber gu
rur duyarız, iftihar ederiz. Bunun haricinde 
bir söz söylemiye ne imkânım var, ne takatim 
var. İnşallah öyle ümidederim ki köy yolları 
için daha fazla tahsisat verilir. Diğer yollar 
tamamen ele alınmıştır. Köy yollarının artık 
bir ihtiyacolduğu muhakkaktır ve temas etti
ğimiz yerlerde bize söyleniyor. Ben aşağı -
yukarı - bilhassa 1957 seçiminden sonra - 40-45 
vilâyeti gördüm. Hattâ kıymetli muhalif arka
daşlarımın mebus olduğu vilâyetleri de gör
düm, kendileriyle tanışırını, aramızda bir şey 
de yoktur. O vilâyetlerde 1957 seçimini neden 
dolayı kaybetme meselesi malûm, bu mevzu 
üzerinde gecenin bu saatinde durmaya lüzum 
yok. Ama bu 60 milyon liranın il ve köy yol
larına tahsisi iyi olacaktır. İnşallah gelecek se
ne bütçemizde görülecek 500 - 600 milyon li
ralık artışın hepsi köy yollarına köy sularına, 
mekteplerine, camilerine verilmek imkânı hâ
sıl olur. Hepimizin temennisi birdir. Bunu ve
killerden ve bilhassa Başvekilden rica ederim. 
Gecenin bu saatinde bu mevzuu fazla uzatma-
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dan maddelere geçilmesini arz ve teklif eder> 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soİdaiı ve sağdan 
sürekli alkışlar) 

RBÎS — Kifayet takriri vardır, okuyoruz. 
(Sağdan, söyliyeceklerimiz var sesleri) Rica 
ederim, kâfi miktarda üzerinde 'konuşuldu-. Da
ha söz almış 12 arkadaşımız var. Müsaadenizle 
kifayet takririni okutup reye koyacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'mı 

teklif ederim. 
İsparta 

Tevfik Tığlı 

REÎS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Müzakere kâfi gö
rülmüştür. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1959 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetve
lin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine (60 000 000) 
liralık munzam tahsisat verilmiştir. 

CETVEL 

F. Lira 
Maliye Vekâleti 

792 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Umum Mü
dürlüğüne 30 000 000 

REİS - - Buyurun, Ferid Bey. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar; bütçeyi beş ay evvel kabul buyurdunuz 
ve burada şimdi ek ödenek istenen fasıllara bü
yük miktarda tahsisat koydunuz, her şeyden 
evvel şu noktayı öğrenmek lâzımdır.. Konmuş 
olan tahsisat nereye sarf edilmiş ve hakikaten 
sarf edilmiş midir, sarf edilmemiş midir? Meselâ 
birisini ben biliyorum camiler için konmuş 
olan tahsisatın 3 milyon lirası sarf edilmiş ve 
beş milyon lirası sarf edilmemiş. Kendi dairei 
intihabiyem için müracaat ettim. Nihayet öğ-
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rendim ki, Yüksek Meclisin verdiği feu sekiz mil
yondan, arz ettiğim gibi vilâyetlere ancak üç mil
yon verilmiştir. Beş milyonu kalmıştır. İhtimal ki, 
Başbakanın İstanbul'da caddeleri indirip kal
dırmak için Ahmet Salih Beyin emrindedir. 
Bu tahsisatı da bunun için mi istiyorsunuz? Ma
halline masruf olacak mıdır? Evvel emirde Hü
kümetten »sual soruyorum? 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Ha
kikati söyleyin; dinliydim. 

FERİD MELEN (Devamla) — Ben Hükü
metten sual soruyorum. Zatıâlinizdeıı sormuyo
rum. Bir bilginiz varsa gelip söylersiniz. Bilgi
niz yoksa beyhude işgal etmeyin. 

Bu fasıllarda konmuş olan ödenekler vilâ
yetlere tevzi edilmiş mi edilmemiş mi?.. Edilme
miştir. İlâveten ödenek istiyor? Niçin Ödenek 
istiyor? 

Bakın Vekil de dışarı çıktı. 
REİS — İmar ve İskân Vekili ve Maliye 

Vekâleti Vekili. 

İMAR VE İSKÂN VEKİLİ VE MALİYE 
VEKÂLETİ VEKİLİ MEDENİ BERK (Niğde) 
Ferid Melen arkadaşımızın sorduğu suale cevap 
veriyorum. Bu fasla konmuş olan tahsisat 8 
milyon liradır. 19591 bütçesinden bunun 5 milyo
nu sarf edilmiş, 2 milyon 900 bin lirası vilâyet
lerden gelen taleplere yetmediği için ek tahsi
sat istenmiş ve ek tahsisatla beraber sarf edilmek 
üzere tutulmaktadır. Mevcut tahsisat 5 milyon 
lira değil 2 milyon 900 bin liradır ve talepleri 
karşılamadığı için bu ek tahsisat bütçeye kon
muştur. 

FERİD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım, tahsisat 60 milyondur. 30 milyonu 
Karayolları Umum Müdürlüğüne. On milyonu 
Su İşleri Umum.Müdürlüğüne, beş milyonu hay
rata yardım olmak üzere Vakıflar Umum Mü
dürlüğüne verilmektedir. On beş milyonu da 
köy okullarına verilmektedir. 

Bendeniz 60 milyon liranın heyeti umımıiye-
sine ait hesap istedim. Maliye Vekiline hitaben 
bir de misal verdim. Dedim ki, tevzi edilen üç 
milyon liradır. Her vilâyete 50 bin lira, siyya-
nen 50 bin lira vermişlerdir. Greri kalan kısmını 
sorduğumuz zaman, Başvekâlet Müsteşarı Ah
met Salih Korur 'un emrindedir, diyorlar. Ahmet 



(Salih Beyin emrindeymiş. Ben de diyorum ki, 
sarf yeri yoksa neden dolayı istenmektedir? Ve
kil, buna ilâveten şu kadar paraya ihtiyaç var
dır, diyor. Ben şimdi kendilerinden bir nokta 
hakkında teminat isterim; bu parayı istanbul 
-emrine mi verecektir, yoksa Anadolu'da yapıl
makta olan camilere mi? 

Diğer 55 milyon lira hakkında da Nafıa Ve
kili Beyde a malûmat isterim, ama bıraktı çıktı. 

REİS — Maliye Vekâleti Vekili. 
İMAR VE İSKÂN VEKİLİ VE MAHİYE 

VEKÂLETİ VEKlLÎ MEDENÎ BERK (Niğde) 
— Köy-yolları için Nafıa Vekâleti 1959 bütçesi
ne konulmuş olan meblâğ 70 milyon liradır. Bu
nun 35 milyon lirası harcanmıştır. Altı milyon 
lirası yedek parça mubayaası için, iki milyon 
lirası personel masrafı olara'k ayrılmıştır. Halen 
27 milyon lira da kullanılmaktadır. Bugünkü 
ihtiyaçlar düşünülerek otuz milyon lira eklen
miştir. Köy yolları tahsisatından istanbul için 
hiçbir meblâğ ayrılmamıştır. 

Mektepler için Maarif Vekâleti bütçesine ko
nulan tahsisatın tamamı mahallerine tahsis edil
miş ve sarf edilmiştir. 

REİS — 792 n'ci faslı reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

793 Yatırımlar için Devlet Su İş
leri Umum Müdürlüğüne 10 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
798/10 Dernekler ve köyler tarafın

dan inşa veya tamir ettirilecek:' 
hayrata yardım 5 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-' 

. miy enler... Kahul edilmiştir. 

Maarif Vekâleti 
742 5210 sayılı Kanuna göre yapı

lan köy okulları ile öğretmen 
ve sağlık memurları evleri ya
pımı için para ve ayni yar
dım 
REİS — 
miy enler. 

15 000 000. 
Kabul edenler... Et-
. Ka'bul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

MADDE 2. —- Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi ka'bul edenler... Etmiyen
ler... Kaıbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye Vekili memurdur. 

RElS —- Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyesini açık oya arz ediyorum 

6. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası (1/403) (1) 

REİS — Takrir var. Okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtlar arasında bulunan 

' Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasının ehem
miyetine binaen biran evvel kanuniye!, kesbet-
mesi için ruznameye alınarak diğer bütün işle
re takdimen müzakeresini arz ve rica ederim. 

imar ve İskân Vekili ve 
Maliye Vekâleti Vekili 

Medeni Berk 

REİS — Efendim, tabı ve tevziinden itiba
ren 48 saat geçmemiş 'bulunmaktadır. Dahilî 
Nizamnamenin 101 nci maddesi mucibince ruz
nameye alınarak diğer işlere takdimen müza
keresini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyeni.. 
Yok. Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Karayolları Umum .Müdür
lüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 781 nci (Yollar, köprüler ve 

(1) 364 8. Sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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•binalar) faslının 70 nci (Vilâyet ve köy yol
ları yapımı ve yapımına yardım «Dağıtım ve 
harcama şekli Heyeti Vekilece belirtilir») 
maddesine (30 000 000) liralık munzam tahsi
sat verilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz isiyen var mı? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyonım. Kabul 
edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdür
lüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
reti cetvelin 2 nci (Hazineden yardım) faslına 
(30 000 000) lira eklenmiştir. 

t 

REİS —- Madde hakkında söz isiyen var mı? \ 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul j 
edenler... Emiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Layihanın heyei umumiyesi açık reylerinize 
arz edilmiştir. 

7. — Devlet Su işleri Umum Müdih lüğü 1959 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik, 
yapılması hakkında kanım lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/402) (1) 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz . . 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtlar arasında bulunan Dev

let Su İşleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun -lâyihasının ehemmiyetine bi
naen bir an evvel kanuniyet keşbetmesi için ruzr 
nameye alınarak diğer bütün işlere takdimen 
müzakeresini arz ve rica ederim. 

İmâr ve İskân Vekili ve 
Maliye Vekâleti Vekili 

- - Medeni Berk 

(1) 366 S. Sayılı matbua zaptın son undadır. 
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REİS — Efendim, lâyihanın tabı ve tevziin

den itibaren 48 saat geçmemiş bulunmaktadır. 
Dahilî Nizamnamenin 101 nci maddesine göre 
ruznameye alınması ve diğer işlere takdimen mü
zakere edilmesi hususunu reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok, Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz -: 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü. 1959 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 791 nci (Köylerde, halkın yapaca
ğı içme su işlerine yardım) faslına (10 000 000) 
liralık munzam tahsisat verilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Umun»-Mü
dürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin 8 nci (Devlet Bütçesinden yapı
lacak yardımlar) faslının 2 nci (Yatırımlar için), 
maddesine (10 000 000) lira eklenmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var .mı? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul ediL 
mistir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz, ediyorum.. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. . .."•'' .V 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reylerinize 
arz edilmiştir, efendim. '. * 

8. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya-

— 975 — 



t : 80 20.7 
ptlması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encû-: 

meni mazbatası (1/404) (1) 

REÎS — Bir takrir vardır, okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtlar arasında buluttan Va

kıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun lâyihasının ehemmiyetine binaen 
bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için ruzname-
ye alınarak diğer bütün iğlere takdimen müzake
resini arz ve rica ederim. 

îmar ve tskân Vekili ve 
Maliye Vekâleti Vekili 

Medeni Berk 

REÎS — Bu lâyihanın da tabı ve tevziinden 
itibaren 48 saat geçmemiştir. İçtüzüğün 101 nci 
maddesi mucibince ruznameye alınarak diğer iş
lere takdimen müzakeresini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen yar 
mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 741 nci (Yapma ve onarma) faslının 
40 nci (Dernekler ve köyle tarafından inşa ve
ya tamir ettirilecek hayrata yardım) madde
sine (5 000 000) liralık munzam tahsisat veril
miştir, 

REİS —< Maddeyi söz istiyen olmadığına gö
re reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE % ~ Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1959 yılı Bütçe Kanununa ^ a ğ l ı ( B ) . işaretli 
cetvelin 4 ttoü (Hazineden yardım) faslına 
(5 000 000) lira eklenmiştir. 

REÎS — Söz istiyen var mı?' Maddeyi reyini-

(1) 3Ş5 8. Sayılı matbua zaptın somundadır. 
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ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reylerinize 
arz edilmiştir. 

9. — 1959 malı yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/399) (1) 

REÎS — Bir takrir daha var okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen evrak arasında bulunan 1959 

malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihası
nın ehemmiyetine, binaen bir an evvel kanuniyet 
kesbetmesi için ruznameye alınarak diğer bütün 
işlere takdimen müzakeresini arz ve teklif ede
rim. îmar ve îskân Vekili ve 

Maliye V. V. 
Medeni Berk 

REÎS — Tabı ve tevziinden itibaren 48 saat 
geçmemiştir. İçtüzüğün 101 nci maddesi muci
bince ruznameye alınarak takdimen müzakeresi 
hususunu reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Maddelere geçümesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

1959 maJi yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Vekaleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1959 malî yılı Muvazenei Umu-

(1) 359 8. Sayılı matbua zaptın sonundadıf. 
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nıiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin'-
Maliye Vekâleti-kısmına dâhil 735 nci^ «Miüî 
emlâk tefevvüz ve satınalma masrafları:^ faslına 
yirmi milyon lira tahsisat eklenmiştir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen ~var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 

EMÎN SOYSAL;/(3şfaraş) — Söz istiyorum. 
BEÎS — Oylama sırasında söz veremem, so

nunda konuşursunuz. Kabul etmiyenler.,. Kabul 
edilmişti!'. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. - C 

BEÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler,., Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. —- Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Emin Bey lâyihanın aleyhinde mi konuşacak-. 
smız? 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Evet efendim. 

REÎS — Buyurun. 
EMÎN SOYSAL-{Maraş) —• Muhterem ar-

kadaşlanm,- - müzakeresi bitirilen bu kanun lâ
yihası îstaübüî'da yakılmakta olan Opera bi
nasının yerin-in istimlâkine ait bit" lâyihadır. 
Bendeniz Türkiye'de Opera binası yapan, ilk 
defa opera müessesesini kuran bir partinin 
mensubu olarak, İstanbul'da Opera binası ya
pılmasının aleyhinde değilim. Orada da yapıl
sın, başka büyük şehirlerimizde de yapılsın, 
bu, nieşele değildir. Bunun üzerinde değilim. 
Bir şey dikkatimi çekiyor. Bu opera binasını 
yapmak üzere, Devlet, İstanbul Belediyesinin 
altından kalkamadığı için, yapımını üzerine 
alıyor. Şimdiye kadar bina inşaatına 4 milyon 
lira sarf ediyor. Belediye şu .arsamı satınâl di
yor, kime? Maarif Vekâletine. Beş bin metre' 
kare arsayı 20 milyon liraya; Maarif Vekâletine 
satmak istiyor. Ve :bunun üzerine 'bu kanun 
buraya getiriliyor. 

Şimdi, soruyorum, - Devlet bir şehre opera 
binası yaptırmayı"" taahhüdeder, o şehri süs
ler, ama o şehrin belediyesi arsasmr satmaya 
kalkar. 

Şimdi, aynı Hükümetin diğer buna zıt bir 
misalini arz edeyim ; 

İtââtraş/ta bir bölge11 "öğretmen okulu var. Bu 
.okul igins bina .yapılacak. Bölge okulu birkaç 
vilâyetin öğretmen okuludur. Burada öğretmen 
okulu binası yapılmak isteniyor. Maraş Bele
diyesi ve halka diyor ki Maarif Vekâleti; öğ
retmen okulunun arsasını siz satmalın, bize ve
rin, ondan sonra. binayı yaptıralım. Maraş şeh
ri gibi fakir 'bir.şehirde bir'bölgenin öğretmen 
okulu arsası için ora halkına bir dernek kur
durarak, para toplamak suretiyle satınaldırır, 
diğer taraftan ÎÜanbul gibi bir şehrin opera , 
binası yapılıyor, arsası için İstanbul Beledi
yesi Devletten 20 milyon almak istiyor. Ara
daki tezadı bu ifademle . belirtmek istiyorum, 
tebarüz ettirmek istiyorum. 

Bu demek değildir ki, İstanbul'a opera bi
nası yapılmasın. Böyle bir şey yok. İstanbul'
da da yapılmalıdır, Ankara'da olduğu gibi. ... 

Ankara Opera binası yapılırken, bâzı De
mokrat Partili arkadaşlar itiraz etmişler, bu 
fakir milletin parası ile opera yapılır mı, de
mişlerdi, biz 'bunlara karşı müdafaasını yap
tık, aleyhinde bulunmak suretiyle rey topla
mak istiyenlere rağmen bu operayı yaptık. Ama, 
bugün İstanbul Belediyesi, 'bugün 5 bin metro 
karelik arsasını Maarif Vekâletine 20 milyon 
liraya vermek ve Devletten para almak istiyor. 
Bu düpedüz, dolambaçlı yollardan, İstanbul 
Belediyesine 50 milyonun üstüne ayrıca bir 20 
milyon lira para koparmaktır. Dolambaçlı bir 
yol bulmuşlar; arsa vererek Devletten para al
mak istiyor. Arz ettiğim-gibi bu, düpedüz do
lambaçlı yoldan İstanbul Belediyesine elli mil
yonun üzerine yirmi milyon lira daha Meclis
ten para koparmanın yoludur. Bu sakîm ve 
gayrisamimî bütçe yoludur. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Lâyiha açık reyinize arz edilmiştir. 

10. — Hazineden belediyelere devredilecek 
arazi ve arsalar hakkında kanun lâyihası ve Mu
vakkat Encümen mazbatası (1/405) (1) 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtlar arasında bulunan, 

Hazineden belediyelere devredilecek arazi ve 
arsalar hakkındaki kanun lâyihasının ehemmi
yetine binaen bir ân evvel kanuniyet kesbet-
mesi için ruznameye alınarak diğer bütün işle-

(1) 362 8. Sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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re takdimen ve müstaceliyetle müzakeresini 
arz ve rica ederim. 

tmar ve İskân Vekili ve 
Maliye Vekâleti Vekili 

Medeni Berk 
REÎS — Tabı ve tevziinden itibaren 48 saat 

geçmemiştir, içtüzüğün 101 nci maddesi mu
cibince, lâyihanın ruznameye alınılarak takdi
men görüşülmesi hususunu reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyetıt.. 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Takrirde müs
taceliyet teklifi de vardır; müstaceliyetle mü
zakeresini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hazineden belediyelere devredilecek arazi ve 
arsalar hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hazinenin mülkiyetinde ve 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
arazi ve arsalardan, belediye hudutları içinde 
bulunanlar, imâr plânı olsun veya olmasın, 6188 
sayılı Kanunda yazılı maksatlarda kullanılmak 
üzere bedelsiz olarak belediyelerin mülkiyetine 
geçer. 

Ancak, bir âmme hizmetine talhsis edilmiş 
olanlarla, 6771 sayılı Kanunun şümulüne giren 
arazi ve arsalar bu hükümden müstesnadır. 

Bu kanunun tatbikatı dolayısiyle yapılacak 
imâr plânlarında umumi muvazeneye dâhil dai
relerin "'ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle 
tefrik olunanlar evvelce Hazineden belediyele
re devredilmiş ise bedelsiz olarak Hazineye ia
de olunur. 

REÎS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhte

rem arkadaşlarım, geç oldu, fa'kat çok ehem
miyetli olduğu için üzerinde durmadan geçe-
miyeceğim bir husus var; 6188 sayılı Kanuna 
göre, mesken sahibi olmıyan vatandaşlara arsa 
temin etmek için Hazinenin gösterdiği bu alâ
kayı şükranla karşılamak lâzımdır. Bu müna
sebetle gecenin bu saatinde, gecekondu dâvası
nı kökünden halledecek böyle bir kanunun ge
tirilmesi şayanı iftihardır. 

Yalnız temennim şudur ki ; Hazineden be
delsiz olarak alınan bu arsaları belediyeler va
tandaşlara vergi değeri üzerinden intikal cttir-
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inektedirler. Belediyeler bu arsaları bedelsiz 
olarak aldıklarına göre vatandaşlara: yine be
delsiz olarak verirlerse birçok fakir vatandaş
lar da ev yapmak imkânına sahibolabilirler. 
(Soldan, alkışlar) 

REÎS — Buyurun Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, bu kanun 4 madde ve bir de 
muvakkat maddeden ibaret. Birinci maddesi
nin bilinci fıkrası «Hazinenin mülkiyetinde ve 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
arazi ve arsalardan, belediye hudutları içinde 
bulunanlar..», ikinci maddesi «Belediye hudut
ları dışında olmakla beraber, şehir ve kasaba
ların müstakbel inkişafı bakımından belediye 
(hudutları içine alınması belediye meclislerince 
kararlaştırılacak, îmar ve îskân Vekâletince 
tasdik edilecek sahalar dâhilinde bulunan Ha
zineye ait arazi ve arsalar..» dan bahsetmekte
dir. Yani birinci maddede belediye hudutları 
içinde bulunan, ikincisinde ilerde belediye hu
dutları içine alınacak olan arazi ve arsalar
dan bahsediliyor. Bunun ikisi de aynı mahi
yette olduğu halde iki ayrı madde halinde gös
terilmiş. Kanun tekniği bakımından bu ikisi
nin bir maddede gösterilmesi doğru olur kana-
atmdayım. Onun için bir de önerge veriyo
rum. Yüksek takdirlerine arz ederim. 

REÎS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebepten dolayı kanu

nun ikinci maddesinin, birinci maddenin bi
rinci fıkrasına eklenerek «Hazinenin mülkiye
tinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altın
da bulunan arazi ve arsalardan, Belediye hu
dutları içinde bulunanlarla, belediye hudutları 
dışında olmakla beraber, şehir ve kasabaların 
müstakbel inkişafı bakımından belediye hu
dutları içine alınması belediye meclislerince ka
rarlaştırılarak îmar ve İskân Vekâletince tas
dik edilecek sahalar daJhilinde bulunan Hazi
neye ait arazi ve arsalar, imar plânı olsun ve
ya olmasın, 6188 sayılı Kanunda yazılı maksat
larda kullanılmak üzere bedelsiz olarak bele
diyelerin mülkiyetine geçer.» denildikten son
ra birinci maddenin ikinci fıkrasının devamı 
suretiyle tedvinini Büyük Meclisin Yüksek 
tasvibine arz ederim. 

Antalya 
ft «. Burhanettin Onat 
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MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA EKREM 

ANIT (Samsun) — iştirak etmiyoruz. 
REİS — Encümen iştirak etmiyor. Takriri 

nazarı itîbare alanlar... Almıyanlar... Nazarı 
itibare alınmamıştır. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Belediye hudutları dışında 
olmakla beraber, şehir ve kasabaların müstak
bel inkişafı bakımından belediye hudutları 
içine alınması belediye meclislerince kararlaş
tırılarak, imar ve iskân Vekâletince tasdik edi
lecek sahalar dâhilinde bulunan Hazineye ait 
arazi ve arsalar da birinci madde hükmüne tâ
bidir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen?.. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tapu daireleri, bu kanuna 
tevfikan belediyelere intikal eden belediye 
hudutları içindeki arsa ve arazinin, mevkiini, 
cinsini, varsa ada ve parsel numaralarını ve me
sahalarını gösterir listelerini en geç altı ay 
zarfında hazırlıyarak belediyelere tevdi eder. 

Belediye hudutları dışındaki arazi ve arsa
ların belediyelere intikaline mütaallik muame
leleri, imar ve iskân Vekâletince musaddak 
belediye meclisi kararlarının ilgili tapu daire
lerine tevdii tarihinden itibaren bu dairelerce 
en geç altı ay zarfında ikmal olunur. 

RElS — Madde hakkında söz isteyen?.. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 6188 sayılı Kanunun, Hazine
nin mülkiyetine ve Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunan arazi ve arsaların dev
rine mütaallik hükümleri kaldırılmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen?.. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kaimi edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 5218, 5228 ve 
6188 sayılı kanunlara istinaden vergi kıymeti 
üzerinden Hazinece belediyelere devrolunan 
arazi ve ve arsaların ödenmemiş taksitleri ve 
bu maksatla Hazine lehine müesses ipotek ka
yıtları terkin olunur. Tahsil edilmiş olan tak
sitler iade olunmaz. 
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REİS — Madde hakkında söz isteyen?.. 

•Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul •eden
ler... Etmiyenler... Kanun kabul edilmiştir. 

11. — Mardin Mebusu Aziz Uras'ın, Adlî Tıp 
Müessesesi Kanununun 17 nci maddesine bağlı 
cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (2/234) (1) 

Bir takrir var. Okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Umumi Heyetin 17.VII.1959 tarihli İnikadın

da teşkili kabul olunan Muvakkat Encümence mü
zakeresi intacedilen Mardin Mebusu Aziz Uras'-
ıri, Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 17 nci mad
desine bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun "teklifinin bir an evvel kanuniyet kesbet-
mesi için ruznameye alınarak diğer bütün işlere 
takdimen ve müstaceliyetle müzakeresini arz ve 
teklif ederim. 

Muvakkat Encümen Reisi 
Balıkesir 

Vacid Asena 

RElS — Tabı ve tevziinden itibaren 48 saat 
geçmemiş bulunan bu teklifin Dahilî Nizamname 
mucibince ruznameye alınarak takdimen görüşül
mesini reye arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı?... Yok. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet talebini de reye arz ediyorum .-
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 361 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 17 nci madde
sine ekli 3 sayılı cetvelin kaldırılmasına ve ye-. 
rine bu kanuna bağlı cetvelin ikamesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 6119 sayılı -Adlî Tıp Müesse
sesi Kanununun İT nci maddesine ekli (3) sa
yılı cetvel kaldırılmış ve; yerine bu kanuna 
bağlı cetvel konulmuştur. 

REİS — Cetveli de okutuyorum. 

Dereee 

21 3 S' 

M 
« 1 7 I-8 J 
9 

10 

CETVEL 

Tazminat miktarı 
Lira 

•800 

650 

550 

400 
250 

REİS — Maddeyi cetvelle beraber reye arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler..: Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ağustos 1959 tali
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Reye arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adliye Vekili memurdur. 

REİS — Reye arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reye arz 
edilmiştir. 

Acık oya arz edilen lâyihalara rey kullanmı-
yan arkadaşlarımız, lütfen kullansınlar... 1, 2, 3, 
numaralı lâyihalar üzerinde rey toplama muame
lesi bitmiştir. 

12.— 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanununun 5759 sayılı Kanunla muaddel 6, 18 
ve 27 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair kanun lâ
yihası ve Muvakkat Encümen mazbatası ve Top-

rap Mahsulleri Ofisi Kanununun Muvakkat En
cümene iade edilen muaddel 18 nci maddesi ve 27 
nci maddesinin yeniden tesbit edilen sekli 
(1/29İ) (1) 

REİS — 79 ncu İnikatta, takdimen ve müsta
celiyetle görüşülmesi kabul edüen lâyihanın 18 ve 
27 nci maddeleri 80 ninçi Ipikatta encümene ve
rilmişti. Encümen her iki. maddeyi yeniden ha-
zırlıyarak getirmiştir, Bu maddelerden müzake
reye başlıyoruz. 

Madde 18. — A) Haşhaş ekilecek bölgeler 
ile bu bölgelerden afyon sütü toplanmasına mü
saade edilen mahaller her yıl zirai ve iktisadi 
icaplarla ihracat imkânları göz önünde tutula
rak Ticaret ve Ziraat Vekâletlerinee müştere
ken tesbit ve İcra Vekilleri Heyetince tasvibe-
dildikten sonra en geç 1 Temmuz talihine kadar 
ilân olunur. 

İlân yapılmadığı takdirde bir yıl evvelki 
ilân hükümleri caridir. Ancak tesbit ve ilân 
olunan yerlerde en az bir yıl evvel haber veril
medikçe tahdidat yapılamaz. 

Bu bölgelerin dışında haşhaş ekilmesi ve 
yalnız tohumdan faydalanmak için ekime izin 
verilen yerlerde başların çizilmesi ve afyon is
tihsali yasaktır. Süs için park ve bahçelerde 
yetiştirilen katmerli haşhaşlar bu hükmün dışın
dadır. 

B) İzin verilen yerlerde haşhaş ziraati ya
pacak olanlar, bu kanunun ek 3 ncü maddesi 
gereğince tesbit edilecek esaslar dairesinde, 
ekim belgeleri doldurup yetkili makama tev
di etmeye mecburdurlar. Ekim belgesi veren
ler müstahsil addolunur, 

C) Ekim belgelerinin tevdiinden sonra haş
haşlarını çizmekten Vazgeçenler keyfiyeti tali
matnamede tesbit edilecek esaslar dairesinde 
ekim belgelerine kaydettirmeye mecburdurlar. 

Ekim belgeleri hiçbir hare ve resme tâbi de
ğildir. 

Ç) Ekiciler, valilerce ilân edilecek müd
det zarfında ve Talimatname hükümleri daire
sinde, istihsalini tahmin ettikleri afyon mikta
rını ekim belgelerinin mahsus hanesine kayıt 
ve tasdik ettirirler. 

D) Ekiciler tarafından (Ç) bendine göre 
yapılan beyanlar esastır, Aneak ziraat teşkilâ-

(1) 318 e ek matbua zaptın sonundadıf. 
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tınca lüzum görülen hallerde Talimatnamede 
belirtilecek esaslar dairesinde teşkil edilen he-, 
yetler vasıtasiyle tetkik ettirilir. 

E) Yukardaki bent gereğince yaptırılacak 
tetkikler neticesinde ekiciler veya ziraat teşkilâ
tınca vnkubulacak itirazları incelemek üzere iti
raz heyetleri teşkil olunur. 

Kuruluş ve çalışma şekli talimatnamede tes-
bit edilecek bu heyetlerin kararları .nihaidir. 

F) Hava tesiriyle veya. sair sebeplerle ham 
afyon isithsalinde noksanlık zuhur ederse, müs
tahsilin müracaatı . üzerine, keyfiyet tetkik he
yeti ve itiraz halinde itiraz heyetince tetkik ve 
tesbit olunur. 

G) Heyetlerdeki memur olmıyan vazifelile
rin yevmiyelerini Ziraat Vekâleti tesbit eder. 

H) Ekici istihsal ettiği ham afyonun tama
mını, beyan veya tahmin edilen miktarın üstün
de de olsa, ekim belgelerinin tevdi edildiği yer
deki Toprak Mahsulleri Ofisine veya onun na
mına tesellüme salahiyetli teşekküle o yılın Ey
lül ayı sonuna kadar, 3491 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi mucibince tâyin olunacak bedeli muka
bilinde, teslime mecburdur. Eksperin tesbit et
tiği bedele itiraz halinde bedelin tamamı öden
mekle beraber tahlil neticesine göre mahsup ya
pılır. 

Şu kadar ki, müstahsil vilâyet hududu ile 
mukayyedolmaksızm coğrafi durum ve iktisadi 
münasebetler bakımından en yakın teşkilâta da 
teslimat yapabilir. Bunun için müstahsilin ekim 
belgesinde bu ciheti tasrih etmesi lâzımdır, 

î) Ekicinin teslim ettiği ham afyon, ekim 
belgesinde yazılı miktara uymadığı takdirde, 
noksan kalan miktar için ekici tarafından göste
rilecek sebepler, üç nüsha olarak tanzim edilecek 
za,bıt varakasiyle tesbit alunarak bunlardan bir 
nüshası kendisine verilir. Diğer nüshaları ekim 
belgelerine eklenir. 

lEkicinin beyanına nazaran tesbit olunan 
noksanlık sebepleri mahallî ziraat teşkilâtınca 
en kısa zamanda tetkik olunarak bu husustaki 
mütalâa ile birlikte evrak vilâyet veya kaza -
idare heyetine tevdi edilir. 

İdare; heyetleri lüzum gördüğü takdirde 
alâkalıyı da dinlemek suretiyle noksanlığın 
makbul sebeplerden ileri gelmediğine karar ve
rirse kanuni muktazasının ifası için evrakı 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi eder. 

İdare heyetlerince verilen kararlar katidir. 
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J) Ekim belgelerinde yazılı ham afyonla

rı Eylül ayı sonuna kadar Toprak Mahsulleri 
Ofisine veya onun adma hareket eden teşek
küle teslim etmiyenlere ait ekim belgeleri, adı 
geçen teşkilâtça 15 Ekim akşamına kadar ge
rekli kanuni takibat yapılmak üzere mahallî 
Cumhuriyet Müddiumumiliğine tevdi olunur. 

K) Ham afyonun her hangi bir madde ile 
tağşişi yasaktır. 

ALİ LÂTlFAOĞLU (İsparta) — Geçen cel
seden beri komisyonda konuşulmakta olan ka
nunun İS nci maddesi afyon ekicilerini ferah
latıcı, hükümler kazanmıştır. En büyük en
dişe duyduğumuz tahmin mevzuu, müstahsilin 
büyük külfetlere katlanacağını ileri sürdüğü
müz meseleler kökünden halletmiştir. Bu anla
yıştan dolayı komisyona teşekkür ederiz. Bura
da bir iki temennimi kısaca arz etmek isterim. 

18 nci madde dış fiyatlara muvazi olarak bir 
fiyat tâyini meselesinin bu maddeye ithalini ta
lebeden bir takrir vermiştim. Bu takriri geri 
aldığımı beyan ederken fiyatların artırılmasını 
temin eden ve bugün 11 dereceli afyonun yüz 
liraya kadar alınabileceğini beyan etmiş, bulu
nan Hükümete teşekkürlerimi arz ederken bu 
arada fiyatların yeter olmadığını da söylemek 
yerinde olur. Bugün yirmi dolara satış yapıl
mıştır. Son fiyat benim teklifimdeki % 85 as
gari haddi aşmış bulunmaktadır. Dolar 490 ku
ruş olarak tesbit edilmiştir. Temenni ediyoruz 
ki, bu fiyat doları 9 liraya kadar varan zirai 
mahsuller arasında hiç olmazsa ham afyonda 
lâyik olduğu kademeyi bulsun. 

Ayrıca diğerlerinde olduğu gibi, afyon müs-
tahsılma da bir miktar avans verilmesi faydalı 
olacaktır. 

Ayrıca bir de mahallî eksperlerin ofisin eks
perleri arasına ithal edilmesi faydalıdır. Çünkü 
afyon renk, koku ve elle anlamında yanıltıcı 
bir mahsuldür Mahallî eksper bunu bilir. Hiç 
olmazsa bölgelere verilen eksperlerin yanma 
mahallî eksperler de bulunursa 10 dereceli af
yonun 9,5 olarak alınması gibi mahzurlar da 
bertaraf edilmiş olur. 

Ayrıca (F) fıkrasında (Hava tesiri ile veya 
sair sebeplerle ham afyon istihsalinde noksan
lık zuhur ederse, müstahsilin müracaatı üze
rine, keyfiyet tetkik heyeti ve itiraz halinde 
itiraz heyetince tetkik ve tesbit olunur) demek-
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tedir. Burada şöyle bir endişe vardır; süt çizil
miştir, bâzı bölgelerde yağmur veya her hangi 
bir sebeple sütler zarara uğramış, talebedildiği 
halde, heyetler gidememiştir, bu yüzden bekle
mek mecburiyetindedir, beklemek ise sütü ta
mamen yok edebilir. Binaenaleyh itiraz heye
tince zamanında tesbit edilir ve durumları tet
kik edilirse bunlau zarardan kurtarmış oluruz. 
Bu bakımdan fıkraya «zamanında tesbit ve tet
kik edilir» şeklinde ilâve yapılmalıdır. Bu mak
satla bir takrir veriyorum. Kabulünü rica ede
rim. 

REİS —- Takriri .okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı 18 

nci maddenin (F) fıkrasının sonundaki «tetkik 
ve tesbit olunur» ibaresinden önce «zamanında» 
ilâvesinin yapılmasını arz ve teklif ederim. 

İsparta Mebusu 
Ali Lâtifaoğlu 

REİS — Encümenin bir mütalâası var mı? 
MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA SAİT 

BİLGİÇ (İsparta) — Yoktur efendim, iştirak 
ediyorum. Yalnız 18 nci maddenin (B) ben
dindeki «doldurulup» kelimesi «doldurup» şek
linde olacaktır. 

REİS — Tabı hatasıdır, o şekilde tashih 
edilmiştir. Encümen biraz evvel okunan tadil 
teklifine filhal iştirak etmektedir, «zamanında» 
kelimesinin ilâvesiyle maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi encümenden gelen 27 nci maddeyi 
okuyoruz. 

Madde 27. A) Ekim belgeleri vermek
sizin ilân edilen ekim bölgeleri içinde haşhaş 
ekenler ile yalnız tohumundan faydalanmak-
için ekime müsaade olunan yerlerde başları çi
zerek ham afyon istihsal edenler hakkında üç 
aydan iki seneye kadar hapis cezasiyle birlikte 
500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para. cezası 
hükmolunur. 

İlân edilen ekim bölgeleri haricinde ekim 
yapanlar hakkında 6 aydan 3 seneye kadar 
hapis ve 1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Bu suretle ekilen haşhaşlardan kemale gel
miş olanlarla, 'çizilenler toplanarak zapt ve { 
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müsadere ve Toprak Mahsulleri Ofisine tevdi 
olunur. Ofis, bunlardan faydalanamazsa imha 
edilir. 

B») 18 nci maddenin (C) bendinde yazılı 
mecburiyete riayet etmiy enler 100 liradan 250 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

C) Ekim belgesinde yazılı miktarlardan nok
san afyon teslim edip işbu noksanlığın neden ile
ri geldiğine dair beyan ettiği sebepler varit gö-
rülmiyen ekici hakkında, fiili Türk Ceza Kanu
nunun 403 ncü ve mütaakıp maddelerinin şümu
lüne girmediği takdirde eksik teslim ettiği mikta
rın teslim anındaki Ofis âzami alım fiyatının 10 
misli para cezası-hükmolunur. 

V) 18 nci maddenin (>j) bendinde zikredi
len müddet zarfında mahsulün tamaüUnı teslim 
etmiyenler hakkında, fiilleri bu maddenin diğer 
bentlerinin şümulüne girmediği 'hallerde 500 li
radan 1 000 liraya kadar ağır para cezası hük
molunur. 

İstihsal ettikleri afyonun tamamını teslim et
miyenler hakkında yukarıki fıkra cezaları iki 
misli olarak hükmedilir. 

D) Ofise teslim edilen afyonlardan, yapılan 
ekspertizlerde mağşuş olduğu anlaşılanların be
deli sahiplerine ödenmeyip bu afyonlar Ofis ve
ya onun adına hareket eden teşkilâtça zaptolu-
nur. Bunlardan Ofis veya onun adına hareket 
eden teşkilâtla mal sahibi tarafından müştereken 
alınıp mühürlenecek numuneler mal sahibine tes
lim edilir. Geri kalan afyonlar Ofis lâboratu-
varında tahlil olunur. Tahlil neticesinde afyonla
rın mağşuş olmadığı anlaşılırsa bedeli ödenir. Ak
si halde, keyfiyet mal sahibine tebliğ olunur. Mal 
sahibi tebliğ tarihinden itibaren bir ay zarfında, 
malın zaptolunduğu yerdeki sulh ceza mahkeme
sine itiraz edebilir. Mahkemece, itirazın reddine 
ve zaptohınan afyonlarla numunelerinin müsade
resine veya mal bedelinin ödenmesine karar^ye
rilir. Bu karar katidir. Mal sahibi tarafından iti
raz edilmezse zaptolunan afyonlar Ofisin mâlı 
olur. Bu takdirde mal sahibi kendisine numune 
olarak verilen afyonu, itiraz müddetinin hitamın
dan itibaren 15 gün zarfında iadeye mecburdur. 
Bu mecburiyete riayet etmiyenler hakkında, fiil
leri Türk ('eza Kanununun 403 ve mütaakıp 
maddelerinin şümulüne girmediği takdirde, her 
numune için 300 lira ağır para cezası hükmolu
nur. 
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18 nci maddenin (K) fıkrasına muhalif hare

ket edenler hakkında, fiilleri Türk Ceza Kanu-
unnun 403 ve mütaakıp maddeleri şümulüne gir
mediği takdirde, haklarında mağşuş miktarın 
Ofise teslim anındaki âzami alım fiyatının beş 
misli ağır para cezası hükmolunur. 

E) (C) bendi ile Türk Ceza Kanununun 403 
ve 404 ncü maddelerine göre mahkûm olanlara 
bir daha ekim belgesi verilmez. 

P) Bu kanuna göre müsaderesine karar ve
rilen ham afyonlar Ofise teslim edilir. 

G) Bu kanuna göre hükmolunan para ceza
larına ait kesin ilâmlar Cumhuriyet Müddeiu-
miliğince re'sen Toprak Mahsulleri Ofisine veri
lir. Bu ilâmların para cezalarına ait kısmı, 1918 
sayılı Kanunun 56 nci maddesi hükümleri daire
sinde Ofisçe infaz edilir. 

H) Bu maddede tesbit edilen suçlara veya 
suçların vukua gelmesine her ne şekilde olursa 
olsun yardım edenler hakkında asıl suçlulara bu 
madde hükmüne göre verilecek cezaların yarısı 
hükmolunun'. 

Bu fiillere iştirak edenler memur iseler asıl 
failleri gibi ceza görürler. 

Buyurun Ali Lâtifaoğlu. 
ALİ LÂTİFAOĞLU ((İsparta) — Kfendim. 

(D) Mirasındaki küçük bir yanlışlığa temas et
mek istiyorum. Mağşuş afyon numuneleri. Bunu 
fıkradan okuyayım. «Bunlardan Ofis ve onun 
adına hareket eden teşkilâtla mal sahibi tarafın
dan müştereken alınıp mühürlenecek numune
ler mal sahibine teslim edilir.» Buradan ne ka
dar numune alınırsa hepsi mal sahibine teslim 
edilecektir mânası çıkıyor. Halbuki bunlardan 
birisinin mal sahibine teslim edilmesi, diğerinin 
de Ofiste kalması şeklinde olması gerekir. Bu 
hususta da bir takrir veriyorum. Kabul etme
nizi rica ederim. 

BEİS — Encümen, buyurun. 
MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA SAİD 

BİLGİÇ (İsparta) — Efendim, 27 nci madde
nin (C) bendinde bir tabı hatası vardır. (Ç) ben
dinin «İstihsal ettikleri efyonun tamamını tes
lim etmiyenler hakkında yukardaki fıkra ceza
lan iki misli olarak hükmedilir» şeklindeki ka
yıt (C) bendinin altına geçecektir. Bunu tavzi-
hen arz ediyorum. 

Ve arkadaşımızın da teklifine encümen ola
rak iştirak ediyoruz. 

BEİS — Takriri okuyoruz efendim. 

.1969 C : 3 
Yüksek Reisliğe 

(D) fıkrasındaki «numuneler mal sahibine 
teslim edilir.»'cümlesinin «numunelerden biri 
mal sahibine teslim edilir.» şeklinde tashhiini arz 
ve teklif ederim. 

İsparta 
Ali Lâtifaoğlu 

REİS — Encümen iltihak ediyor. Gerek bu 
iltihakla gerekse encümenin ifade ettiği tashihle 
maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi ek maddelere geçiyoruz. 
MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA SAİD 

BİLGİÇ (İsparta) — Ek maddeler üzerinde şu 
şekilde bir matlap ilâve etmek lâzımdır. 

«Madde 2. — 3491 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir.» denildikten sonra ek 
maddelerin gelmesi lâzımdır. Ek maddelerin bu 
ilâveden sonra reye arzını rica ediyorum. 

REİS — Encümenin teklif ettiği ilâve ile 
birlikte maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — 3491 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir: 

EK MADDE 1. — Ham afyon, hazırlanmış 
afyon, tıbbi afyon ve bunların müstahzarları 
Türk Ceza Kanununun tatbikatında uyuşturucu 
maddelerden maduttur. 

REİS — Söz istiyen var mı?.. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Bu kanunda, yazılı lisans 
sisteminin tatbikatına ait muamelelerle haşhaş 
ziraatinin ve afyon istihsalinin teknik kontrolünü 
Ziraat Vekâleti yapar^ 

Ancak bu işlerin görülmesinde alâkalı bütün 
Devlet daireleri ve Toprak Mahsulleri Ofisi mez
kûr Vekâlet teşkilâtına yardımda bulunul'. 

Bu kanunun tahmil ettiği vazifelerin yürü
tülebilmesi için lüzumlu masrafları karşılamak 
üzere Ziraat Vekâleti bütçesine her sene gerekli 
tahsisat ayrı bir fasıl halinde eklenir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var m i l . 
MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA SAİD 

BİLGİÇ (İsparta) — Efendim, ek 2 nci madde
nin birinci fıkrasındaki (lisans sistemi) tâbiri 
kalkacak, yerine (ekim belgesi sisteminin) t ihiri 
konulacaktır. 
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BEİS — Maddeyi bu tashih ile reyinize arz 

ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
eiUmistir, 

EK MADDE 3. — Bu kanunun tatbik sure
tine ait talimatname, Dahiliye, Ticaret ve Ziraat 
vekz^etlerince müştereken tesbit ve meriyet tari
hinden itibaren en geç 6 ay içinde neşir ve ilan 
olunur. 

REİS — Söz istiyen var mil. Maddeyi reyi
nize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 27 
nei maddesine göre müstahsıllar hakkında hük-
molunacak cezalar, fiilleri T. Ceza Kanununun 
403 ve mütaakıp maddelerinin şümulüne girme
diği takdirde kanunun meriyete girdiği tarihten 
itibaren 1/4 nispetinde hükmolunuı\ 

REİS — Encümen. 
ENCÜMEN ADINA SAİD BİLGİÇ (İspar

ta) — Efendim, burada bir tabı hatası olmuştur. 
«Türk Ceza Kanununun 403 ncü ve mütaakıp 
maddeleri şümulüne girmediği takdirde bu kanu
nun meriyete girdiği tarihten itibaren iki sene 
müddetle 1/4 nispetinde hükmolunur.» şeklinde 
olacaktır. 

REİS — Maddeyi bu ilâve ile okuyoruz. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 27 
nci maddesine göre müstahsıllar hakkında hük-
molunacak cezalar, fiilleri T. Ceza Kanununun 
403 ve mütakıp maddelerinin şümulüne girme
diği takdirde bu kanunun meriyete girdiği tarih
ten itibaren 2 sene müddetle 1/4 nispetinde hük-
molunur. 

REİS — Maddeyi bu şekilde kabul edenleı\.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4, 5 ve 6 ncı lâyihalara rey kullanmıyan var 
mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reylerinize arz 
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ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus 
terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştiri
len 16 ncı maddesinin birinci bendinin A, B, C, 
D fıkralarının tadiline ve bu kanuna muvakkat 
bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/76) (1) 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen evrak arasında bulunan 4273 

sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanunu
nun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 16 ncı mad
desinin birinci bendinin A, B, C, D fıkralarının 
tadiline ve bu kanuna muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun lâyihasının ehemmiyetine bi
naen bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için rıız-
nameye alınarak diğer bütün işlere takdimen ve 
müstaceliyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Millî Müdafaa Encümeni 
Mazbata Muharriri 

îçel 
Y. Karabulut 

REİS — Lâyihanın tabı ve tevziinden itiba
ren 48 saat geçmediği için, teklif veçhile gündeme 
alınarak, takdimen müzakeresi hususunu reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Ka
nununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 16 ncı 
maddesinin 1 nci bendinin A, B, C fıkralarınm 
tadiline, D fıkrasının ilgasına ve bu kanuna mu-

vakkat bir madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine 
mahsus terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla 
değiştirilen 16 ncı maddesinin 1 nci bendinin A, 
B, C fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ; 

(1) 360 S. Sayılı matbua zaptın sonundadıt\ 
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i. Harb akademilerini bitiren subaylara aşa

ğıdaki kıdem zamları verilir : 
A) Harb akademileri (Kara, Hava, Deniz) 

birinci sınıfını orta ve daha yukarı derecede biti
renlere bir yıl; 

B) Harb akademileri (Kara, Hava, Deniz) 
ikinci sınıfını en az iyi derece ile bitirenlere bir 
yıl ve bunlardan Erkânı Harbiyei Umumiye Ki-
yasetince tesbit olunan esaslara göre asgari bir, 
âzami iki yıl çeşitli kurmay görevlerindeki staj
larını ikmal edip buralarda ehliyet gösterenlere 
Kurmay unvanı verilerek ayrıca bir yıl; 

C) Yüksek Kumanda Akademisini en az iyi 
derece ile bitiren kurmay subaylara bir yıl; : 

Kıdem zammı verilir. 
IÇEÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine 
mahsus terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 16 ncı maddesinin birinci bendinin D 
fıkrası ilga edilmiştir. 

BEİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul »edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE -~ Bu kanunun neş
rinden evvel bu statüye tâbi olarak Harb akade- i 
milerini (Kara, Hava, Deniz) bitiren subaylar da 
kıdem bakımından bu kanun hükümlerinden isti
fade ederler. 

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

M^.DDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa Vekili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi 
edilmiştir. 

1969 C i 3 
Heyeti umumiyesini reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1959 malî yılı Muvazene! -Umumiye Kanunu

na bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun lâyihasına (353) rey 
verilmiş (267) kabul, (86) ret, lâyiha kanunlaş
mıştır. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihasına ('354) rey 
Verilmiş, (271) ;kabul, (83) ret, lâyiha kanunlaş
mıştır. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1959 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun lâyihasına (341) 
rey verilmiş (267) kabul- (74) ret, lâyiha ka
nunlaşmıştır. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun lâyihasına (332) rey veril
miş (265) kabul, (67) ret, lâyiha kanunlaşmış
tır» 

1959 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Vekâ
leti kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun lâyihasına (327) rey verilmiş, (272) ka
bul, ($5) ret, lâyiha kanunlaşmıştır. 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 17 nci mad
desine ekli 3 sayılı cetvelin kaldırılmasına ve 
yerine bu kanuna bağlı cetvelin eklenmesine 
dair kanun lâyihasına (312) rey verilmiş, (309) 
kabul, (3) ret, lâyiha kanunlaşmıştır. 

Meclis müzakerelerinin 1 Kasıma kadar ara 
verilmesi hususunu reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 Kasım 1959 Pazar günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada nihayet veriyorum. 

21. VII . 1959 

Kapanma saati : 1,46 
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5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

- TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Sivas 
Nafıa Müdürlüğünce 1959 senesi içerisinde 
yapılması programa alınan ne gibi isler mev-
cudolduğuna dair sualine Nafıa Vekili Tevfik 
lleri'nin tahrirî cevabı (7/311) 

20 . IV . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorunum Nafıa Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyu
rulmasını saygı ile rica ederim. 

Sivas 
H. Ateşalp 

Sivas Nafıa Müdürlüğünce 1959 senesi içe
risinde yapılması programa; alınan ne gibi iş
ler vardır! Bunların hangileri 2490 sayılı Ka
nun hükümlerine tâbidir ve hangileri emaneten 
yapılacaktır? Ne zaman başlanıp ne zaman ik
mal edilecektir? Programa alman bu işlerin 
ikmali için 1959 Vekâlet bütçesinden ne miktar 
yardım tahsis edilmiştir? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti I5.VII.1959 
Hususi Kalem 

Sayı : 578 

T. B. M. Meclisi Reisliğine. 
Ankara 

29 . IV . 1959 gün ve 7-511-3069-12627 sayılı 
yazıları karşılığıdır : 

Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Sivas Na
fıa Müdürlüğünce 1959 yılı programına alınan 
işler hakkındaki sorusu aşağıda cevaplandırıl
mıştır : 

Sivas vilâyetinin 1959 yılı .yapım ve bakım 
programı ile bu programa dâhil yollarda çalış
ma yapılacak kısımların kilometrelerini, işe 
başlama ve bitim tarihlerini ve daha ne miktar 
tahsisata ihtiyaeolacağmı gösterir cetvel ilişik
tir. 

Bu işler vilâyetin makina ve vasıtalarından 
faydalanılarak valilikçe emaneten yapılacak ve 
ayrılan ödenekler yıl sonuna kadar harcana
caktır. 

Köylerde halkın yapacağı içme su işlerine 
yardım tahsisatından mezkûr valiliğe 400 bin 
lira tefrik edilmiştir. 

Mütaahhidine ihale edilmiş bulunan Sivas 

Ortaokulu inşaatı için de 100 bin lira ayrılmıştır. 
Saygılarımla arz ederim. Nafıa Vekili 

T. İleri 

Sivas vilâyeti 1959 yılı il ve köy yolları ödeneği 
durumu 

özel idare bütçesinden bakım için 53 000 
Özel idare bütçesinden il yolları için 30 000 
Özel idare bütçesinden köy yollan 
için 10 000 
1958 yılı yardım ödeneğinden dev
reden 
1959 yılı yardımı 

100 000 
250 000 

Yekûn 443 569 
Uradır . 

Bu miktar ödenek • 
1. Bakım Programı : 

Suşehri - Ağ vahi s yolu bakımı 
Suşehri - Erzincan ayrımı Ezbider 
yolu bakımı 
Suşehri - Erzincan ayrımı Naipli ba
kımı 
Direkli - Menteşe yolu bakımı 
Sivas - Karaçayır yolu bakımı 
Yıldızeli - Çırçır yolu bakımı 
Şarkışla - Tonus yolu bakımı 

2. Yapım programı 
Hafik - İpsile 
Menteşe - Direkli 
Sivas - Çırçır 

3. daraj inşaatı için 
4. Köy yolları yapım ve bakımı : 

Sarısöğüt - Büyükavren 
Karaçayır - Adıs 
Şarkışla - Ortaköy 
Zara - öz 
dürün - Gökpınar 
Ulaş - Acıyurt, yollarına mahallî 
çalışmalar haricinde 
Vilâyet yardımı 

1 800 

2 400 

7 200 
6 
12 
21 
21 

71 

100 
50 

000 
000 
000 
000 

400 

000 
000 

50 000 

200 
50 

000 
000 

122 169 

443 569 
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Sivas Nafıa Müdürlüğünün 1959 yılı çalışma programına dâhil yolların durumunu 

1959 da 
ikmal 

Yolun ismi 

Hafik - îpsile 

Menteşe - Direkli - Bedirli - Hanlı 

Sivas - Çırçır (Niksar Cad.) 

' -.: • .-. » - 'S 

Tulü 
Km. 

60+000 

50+000 

45+000 

Çalışılacak 
Km. 1er arası 

5+000-15 + 000 

26+000-31+000 

20+000-27 + 000 

-

Yapılacak iş ve (Ne 
suretle yapılacağı) 

İl yolları yapımı top
rak tesviye sınai ima
lât (Emanet) 
Toprak tesviye sınai 
imalât (Emanet) 
Toprak tesviye sınai 
imalât stabilize (E-
manet) 

edilecek 
Km. 

10+000 

54-000 

7+000 
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-2. — Ankara Mebusu Selim Söley'in, bâzı 

nahiye merkezlerindeki ilkokullarda oturacak 
sıra mevcudoHpM&lmadığma dair sualine Maarif 
Vekil Vekili .Xevfik tleri'nin, tahrirî cevabı 
(T/546) 

29 . IX . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygılarımla rica ederim. 

Ankara 
Selim Soley 

Nalhiye merkezlerinde bulunan ilkokulları
mızdan hiç birinde (Mektep sırası) olmadığı 
için beton zemin üzerine bağdaş kurarak, ve
ya evlerden (her gün getirilip götürülen min
derlerde oturarak tedrisat yapılıyor mu? Ya
pılıyorsa bunun sebehi nedir, 'bunlar hangi 
okullardır, bu sene de bu-hal devam ediyor 
mu? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Çıkan kâğıt No. : 7-546/1904 

27 . V . 1959 

Maarif Vekâletine 
19 . XI . 1958 tarih ve 1904 sayılı yazımı

za ektir: 
Ankara Mebusu Selim Söley'in, bâzı nahi

ye merkezlerindeki ilkokullarda oturacak sıra 
mevcudolup olmadığına dair olan şifahi suali, 
eevap günü olan 22 . V . 1959 tarihli 71 nci 
İnikatta takrir sahibi hazır bulunmadığından 
Dahilî Nizamnamenin 155 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası gereğince, tahrirî cevap talebiyle veril
miş sayılmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 
2 nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi 

T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı :3U - 6/1536 

16 . VII . 1959 

«t 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Umumi Kâtipliği Kanunlar Müdürlüğünden 

1959 0 : 3 
çıkan 27 Mayıs 1959 tarih ve 7 - 546 -1904 - 783.9 
sayılı yazıları cevabıdır : 

Ankara Mebusu Selim Soley taTai'mdan bâ
zı nahiye merkezlerindeki ilkokullarda oturacak 
sıra mevcudolup olmadığına dair Vekâletimize 

' tevcih olunan tahrirî sual takririne verilen ce
vap lef fen takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili V. 

T. İleri 

Nalıiye merkezlerindeki ilkokullardan . hiç
birinde sıra bulunmaması sebebiyle .Öğrencilerin 
beton zemin veya minderler üzerinde oturma
dıkları: mezkûr okulların sıra ihtiyaçlarının gi
derilmiş bulunduğu; ayrıca Devlet Kereste Fab
rikasından 27 000 liraya satmalman 75 m3 ma
mul keret-te ile yapılan sıraların öğrenci kesafe
ti fazla olan okullara dağıtılacağı Ankara Vali
liğinden alınan 6.8.1958 gün ve 200.201/36355 
sayılı yazıya atfen arz olunur. 

3. — Adana Mebusu Mehmet Geçioğlu'nunf 
tmam - Hatip okulları mezunları için bir yüksek 
okul açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sualine Maarif Vekili VekiU Tevfik îîeri'nin, 
tahrirî cevabı (7/549) 

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

Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasını saygılarımla rica ederim. 

Adana 
Mehmet Oeçioğlu 

'imam - Hatip okulları mezunlarının yüksek 
tahsile kavuşturulması hususunda Hükümetin 
bir teşebbüsü var mıdır? Mezkûr yüksek okulun 
bu sene açılması düşünülüyor mu? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Çıkan kâğıt No : 7-549/2064 

27.V.1959 

Maarif Vekâletine 
21. XI . 1958 tarih ve 2064 sayılı yazımıza 

ektir :'. ' 
Adana Mebusu Mehmet Geçioğlu'nun, Imam-

Ha'tip okulları mezunları için bir yüksek okul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair §i-
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falıi suali, cevap günü olan 22 . V . 1969 tarihli 
71 nci İnikatta takrir sahihi hazır bulunmadığın
dan Dahilî Nizamnamenin 155 nci maddesinin 
1 nci fıkrası gereğince, tahrirî cevap talebiyle 
verilmiş sayılmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 
nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. T. B. M. M. (Reisi 

T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Daimi 
Sayı : 1535 

16.VII.1959 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtipliği Kanunlar Müdürlüğünden 

çıkan 27 Mayıs 1959 tarih ve 7-549/2064-8772 sa
yılı yazıları cevabıdır : 

Adana Mebusu Mehmet G-eçioğlu tarafından 
İmam - Hatip okulları mezunları için yüksek 
okul açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Vekâletimize tevcih olunan tahrirî sual tak
ririne verilen cevap leffen takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Maarif V. Vekili 

T. llieri 
îmam - Hatip okulları mezunlarının yüksek 

tahsil yapabilmelerini temin maksadiyle açıla
cak Yüksek İslâm İlahiyat enstitülerinden biri
nin önümüzdeki ders yılında tedrisata başlıya-
bilmesi için gerekli hazırlıklara başlanmıştır. 

4. -— Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Ankara'nın Elmadağ nahiyesine bağlı 
bâzı Jcöylerindeki okul binalarının tamiri husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sualine Maarif Ve-
Vekil Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı 
(7/527) 

30 Nisan 1959 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygı ile rica ederim. " 

Ankara 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

1959 0 ; 3 
Ankara'nın Elmadağ'ına bağlı Ediğe, Kuş

çu Ali ve Deliler köylerindeki okul binaları ta
lebe oturamıyacak derecede tamire muhtaca bte 
hale gelmiş bulunmaktadır. 1959 - 1960 tedri
satı başlamadan mevzuubahsolan köy okulla
rının tamiri hususunda vekâletçe ne düşünül
mektedir? 

T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı: 1534 

16.VIU959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğünden 
çıkan 8 Mayıs 1959 tarih ve 7 - 527 - 3127/12836 
sayılı yazıları cevabıdır: 

Ankara'nın Elmadağ nahiyesine bağlı bâzı 
köylerdeki okul binalarının tamiri hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Ankara Mebusu Mehmet Ali 
Ceritoğlu tarafından Vekâletimize tevcih olunan 
tahrirî sual takririne verilen cevap leffen takdim 
kılınmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili V. 

T. Heri . 

Çankaya kazasının Elmadağ nahiyesi Deliler 
köyüne 1955 yılı içinde 33 970 lira sarf edile-
rek bir ilkokul binası inşa ettirilmiş ve aynr yıl 
içinde tedrisata açılmıştır. 

Kuşçu Ali köyündeki 1938 yılında yapılan. 
kerpiç ilkokul binası harabolmuş bulunduğun
dan buraya yeni bir okul yapılması işi sıraya 
alınmıştır. 

Yine 1938 yılında Ediğe köyünde kerpiçten 
yapılmış bulunan okul, kurulduğu yerin kaygan 
oluşundan yer yer çatlamış ve bu sebeple tamir 
kabul etmez bir hale gelmiştir. Yeni bir okul ya
pılmak üzere köyden bir arsa temin edilerek inşa 
işi sıraya alınmıştır. 
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TASHİHLER 

Bu zapta bağlı ve sıra Kayılan yazılı matbualarda aşağıdaki'tashihler yapılacaktır : 

S. Sayısı Sayfa Satır Yanlış Doğru 

355 
355 
357 
358 
360 

2 
2 
2 
2 
2 

11 
12 
9 
8 

13 

Eylül ayının sonuna 
Kanun lâyihası 
Kanun lâyihası 
Kanun lâyihası 
Kanun lâvihası 

Kasım ayının 16 ncı gününe 
Kanun teklifi 
Kanun teklifi 
Kanun teklifi 
Kanun teklifi 

B - BU ZABIT HULÂSASI 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

20 . VII . 1959 Pazartesi 

Birinci Celse 
Mazereti sebebiyle yurt dtçıııa gidecek olan 

Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın avdetine ka
dar kendisine, tmar ve iskân Vekili Medeni 
Berk'in vekillik edeceğine davr Riyaseti Cum
hur tezkeresi okundu. 

Yozgad Mebusu Atıf Benderlioğlu ve iki 
arkadaşının, münhal bulunan 21 mebusluk için 
23 Temmuz tarihinde başlaması gereken ara 
seçimlerinin geri bırakılması hakkındaki tak
riri okundu ve üzerinde görüşüldü. 

fnikada ara verildi. 

tkinci Celse 
Hazineden belediyelere dev; edilecek arazi ve 

arsalar hakkındaki kanun lâyihasının teşkil edi
lecek bir Muvakkat Encümende görüşülmesi 
kabul edildi. 

Yozgad Mebusu Atıf Benderlioğlu ve iki 
arkadaşının, münhal bulunan 21 mebusluk için 
23 Temmuz tarihinde başlaması gereken ara se
çimlerinin geri bırakılması hakkındaki takriri 
kabul olundu. 

Bilecik Mebusu Mehmet Erdem ve 2 arka
daşının, 1580 sayılı Belediye Kanununa muvak
kat bir madde eklenmesine; 

Muğla Mebusları Sadi Pekin ve Turgut To-
paloğlu'nun, İdarci Unıumiyei Vilâyat Kanunu
na muvakkat bir madde eklenmesine; 

Yozgad Mebusu Nazım Tanıl ve İzmir Me
busu Kemal Serdaroğlu'nun, 0834 sayılı Kanu
nun 71(54 sayılı Kanunla tadil edilen muvak
kat maddesinin değiştirilmesine; 

(lazianteb Mebusu Samih înal ve Diyarba
kır Mebusu Fikri Arığ'm, 6835 sayılı Kanunun 
7165 sayılı Kanunla tadil edilen muvakkat mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri
nin alman karar gereğince tevhiden heyeti 
nmumiyesi üzerinde görüşüldü 

İnikada ara verildi. 

'i Celse 
1580 sayılı Belediye Kanonuna muvakkat 

bir madde eklenmesine; 
tdarei unıumiyei vilâyat Kanununa muvak

kat bir madde eklenmesine; 
6834 sayılı Kanunun 7.161 sayılı Kanunla 

tadil edilen muvakkat maddenin değiştirilme
sine, 

6835 sayılı Kanunun 7165 sayılı Kanunla 
tadil edilen muvakkat maddesinin değiştirilme
sine dair kanunlar kabul edildi, 

990 
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1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu

nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun kabul olundu. 

Van Mebusu Sait Erdinç, müzakere esnasın
da, Riyasetin ihtarlarına rağmen hatibin söz
lerini kesmek suretiyle müzakerenin selâmeti
ni ihlâlde devam ettiğinden kendisine takbih 
cezası verilmesi kabul edildi. 

Van Mebusu Ferid Melen, 
Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu müzakere

ler esnasında sükûneti ihlâl ettiklerinden ken
dilerine Riyasetçe ikişer ihtar cezası verildi. 

Karayolları Umum Müdürlüğü; 
Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü, 
Vakıfla? Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe 

kamınl'arına bağlı cetvellerde değişiklik yapıl -
ması hakkındaki kanunlar kabul edildi. 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (A/2) ..işaretli cetvelin Maliye Vekâ
leti kısmında değişiklik yapıl!m'asma, 

Hazineden belediyelere devredilecek arazi 
ve arsalara.* 

1959 C : 3 
Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 17 nci mad

desine ekli 3 sayılı cetvelin kaldırilmasına ve 
yerine bu kanuna bağlı cetvelin ikamesine, 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunun 5759 sayılı Kanunla muaddel 6, 18 ve 27 
nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı hükümler ilâvesine, 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi 
Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 16 
nci maddesinin 1 nci bendinin A, B, C, fıkraları
nın tadiline, D fıkrasının ilgasına ve bu kanuna 
muvakkat bir m'adde eklenmesine dair kanunlar 
kabul olundu. 

Alınan karar gereğince. 
1 Kasım 1959 Pazar günü saat 15 te topla

nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 
Reisve'kili 

Kayseri Mebusu 
İbrahim Kirazoğhı 

Kâtip 
Kütahy ı Mebusu Kayseri Mebusu 

Kemal özer Hakkı Kur mel 

Kırklareli Mebusu 
Mehmet Ali Ceylân 

Sualler 

Tahriri sualler 
l. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm, Buğday 

fiyatının artırılması hususunun düşünülüp dü
şünülmediğine dair tahrirî sual takriri Ticaret 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/571) 

2. — Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk'ün, Şark 
Kromları Guleman -Müessesesinin 1959 yılı iş 
programına dair tahrirî sual takriri Sanayi Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/572) 
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1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkındaki Kanuna verilen »reylerin netioasi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza adedi : 610 
Rey verenler : 353 

Kabul edenler : 267 
Reddedenler 86 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenler : 236 
Münhal mebusluklar : 21 

[Kabul edenler] 
ADIYAMAN 

Sait Ağar 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Mustafa öztttrk 
Osman Talu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Hüseyin özbay 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
Nihat tyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali ileri 
Halil îmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 

Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırealı 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagii 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halım Alyot 
Fatin Rüştü Zorlu 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 

Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tâvaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Sezai Demiray 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryıırt 
Sait Kantarel 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih inal 

Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Henüş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Selim Erengil 
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Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
ibrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Fahrettin Ulaş. 
Tahsin Yazıcı 
HristaM Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Ekmel Karar 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif îslâmoğlu 

Hadi Tan 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Tarık Kozbek 
Sabahattin Sayın 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Genneyanoğlu 
Ahmet ihsan Gtirsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topalor 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 

.19(9 0 : 3 
Hikmet Bayur 
Nafiz KÖrez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
Ihsaa Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğhı 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RÎZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rif at Kadızade 
Nusret Kirişcîoğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 

Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Tevfik ileri 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SÛRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 

TOKAD 
Keramettin Gençler 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
ismail Şener 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
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[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Mustafa Altmdoğan 
ITü rrem Mü f tügi i 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

GÜMÜŞANE 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhıını Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

KARS 
Pevzi Aktaş 
Şemsettin Ataman 
Tlasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
tbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KIRŞEHİR 
Fazıl Yalçın 

MALATYA 
Nurettin Akyıırt 
Mehmet Delikaya 
tsmet İnönü 

Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Selim Telliağaoğlu 

NİĞDE 
Rifat Güısoy 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferdü Güley 
Şevket Koksal 
Kahvaman Sa.ğrn 

SİVAS 
Halim Ateşaİp 
Rahıni Çeltekli 
Nüzhet. Çubukçu 

ADANA 
Suphi Baykam 
Hamza Eroğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Kemal Satır 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
İsmail Rüştü Aksal 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
İbrahim İmirzalıoğlu 
tlyas Seçkin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BURDUR 
[«•ethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ADANA 
Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Ali Yaşar 

[Beye iştirak 
AFYON KARAHİSAR 1 
Arif Demirer (1.) 
Kemal özçoban | 
Necati Topcuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı ' | 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabeî 
tsmet Olgaç j 

v etmiy enler] 
| ANKARA 

Osman Aîişiroğlu 
I Hüseyin Balık 

Fuat Börekçi 
J Nuri Ciritoğlıı 

Recep Dengin 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erknt 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akman!ar 

Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğln 
Rıza Ulıısoy 
Dâniş Yurdakul 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
M. Yağar Alhas 
Aziz Gökkan 
Abdullah Köksel 
Abdürrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlıî 
Avni Ural 

VAN 
Ferid Melen 

I Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

I Yaşar Gümüşel 
BİLECİK 

Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

\ Yümnü Üresin 
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BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLÎS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhâttin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez-
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan (Rs. V.) 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat (I.) 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
NaMt Ural 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
Naşit Fırat 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Haeırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

î : 83 20.7 
ERZİNCAN 

Rauf Baymdıı 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık' 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fetlıullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan (V.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
İzzettin Çilli 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demi rai ay 

İSTANBUL 
Celâl Baynr (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Hüsamettin Giray 
M. Faruk Gürtunca 
Ali Harputlu 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nazlı Tlabar 
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Nuri Yamut 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhâttin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 

KARS 
Sırrı Atalay 
Rasim İlker 
Behrara öcal 

KAYSERİ 
Osman Kavuncu 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 

KOCAELİ 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Ishak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Ali Saim Kaymâ*k 
Huiki Âmil Keyman 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Rıınyun 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Tevfik Ünsalan (I.) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Nebil Sadi Altuğ 
Semi Ergin 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Halim Kermooğlu 

Hasan Reşit Taııkut 
Aziz Uras 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ali Gürün 
ismail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Münir Ekşi 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

SAMSUN 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 

SIÎRD 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİVAS 
Hasan Değer 

, Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Kâmil Kırıkoğlu 
Süleyman özsever 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Mustafa Lâtifoğlu 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) 
Fikri Karanis 
Selâhâttin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
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Osman Turan 
TUNCELİ 

Hızır Aydın 
UEFA 

Atalay Akan. 
î. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 

t : 83 20.7.1959 C : 3 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 

Ömer Yüksel 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rızâ Salıcı 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Cemal Zühtü Aysan 
Necati Diken 

Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

[Münhal mebusluklar] 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Muğla 

Sinob 
Van 
Yozgad 
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Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza adedi : ölO 
Rey verenler : 354 

Kabul edenler : 271 
Reddedeukr : 83 
Müstenkiıler : . 0 

Reye iştirak etmiyenler : 235 
Münhal mebusluklar : 21 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Sim Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Orhan Uygun 
Murad Ali Ülgen 

AĞRI 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Naziö Şerif Nabel 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Burhahettin Onat 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 

'Nihat îyriboz 

[Kabul 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali ileri 
Mücteba iştin 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Güle-î 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 

edenler] 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Ahmet Hamdı Sezen 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevvri Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
AH Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 

Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Nâzım öztürk 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Münip özer 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
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Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmean 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Üheydullah Seven 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Ali Lâtifaoğhı 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arşları Nihad Bekdik 
»Selini E rengi! 
Ayşf> Güne! 
Rüştü G-üneri 
Mehmet Gürpınar 
Al eksandros Haoopulos 
Hadi Hüsman 
İki ver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Nizam ettin Kırşau 
Adnan Menderes 
îbrahim Seve! . 
Zaknr Tarver 
Ncelâ Tekine! 
Nazlı Tlabar 
.Fahrettin Ulaş 

î : 83 20. 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
8e bati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Anburun 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet tncekara 
Osm an Kapanı 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
tlharı Sipahioğlu 
Fevzi tlçaner 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
İVÎ ıı zaff er Akd oğanlı 
Basri Aktaş 
Nazım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 

KAYSERİ 
Kik t-i. Apaydın 

Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Servet Haeıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
ibrahim. Kirazoğlu 
Fnhri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmeî 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
\Tüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

7.1959 C : 3 
KORYA 

Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Silim Burçak 
Reyhan Gökmenoğhı 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Tarık Kozbek 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami floylu 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet İhsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlm 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
t i el im Akis. 
Hikmet Bay ur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Knrbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yal kın 

MUĞLA 
Turgut Topal oğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Neemeddin önder 

NİĞDE 
Medeni Berk 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akeal 

Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Taeettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmı Dinçer 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü TJluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SUtRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SlNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer Özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansei 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 

TOKAD 
Keramettin Gençler 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
ismail Şener 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğhı 
Sefer Eronat 
ö. Lû t | | Erzurumluoğltı 
Numari Kurban 
f u a t Nizamoğlu 
Naaşım Tanı! 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Suphi Baykam 
Haraza Eroğlu 
Ahmet Karamüftüoğiu 
Saim Karaömerlioğlu 
Kemal Satır 

ANKARA 
Muammer Akpmaı 
ismail Rüştü Aksal 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ismail inan 
tlyas Seçkin 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 

Ethem Yalçmalp 
ELÂZIĞ 

Mustafa Altmdoğan 
Hürrem Müftigil 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

GÜMÜŞANE 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

KARS 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Osman Yeltekin 

KIRŞEHİR 
Fazıl Yalçın 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
ismet İnönü 
Mehmet Kartal 

Kâmil Sürenkök 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah YaycıoğJu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Selim Telliağaoğln 

NIGDE 
Rifat Gürsoy 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Kahraman Sağra 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 

Nüzhet Çubukçu 
Edip Imer 
Ahmet Kangal 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Avni Ural 

[Beye iştirak etmiyenler) 
ADANA 

Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Hani Gürsoy 
Şefik San 
Ali Yaşar 

AFYON KARAHlSAR 
Arif Demirer (I.) 
Kemal özçoban 
Necati Topcuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk" 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

" AMASYA 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Fuat Börekçi 
NYı ri Ciritoğlu 
Recep Dengin 

Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
ibrahim Saffet Omay 
Selim Sol ey 
Hasan Tez 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
ibrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Yar;ar Gümüşel 

AYDIN 
i'iraye Levent 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Halil tmre 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Mithat Dayıoğlu 

BURSA 
Müfit Erkuyumen 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Recep Kırım 
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Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 

Ç^NAKKAL*, 
Emin Kalafat (î.) 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
Naşit Fırat 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
ismail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Gahit Çubukçu 
Kâmil Tayşi 

EDİRNE 
Nurettin Manyai 

ELAZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Mehmet Eyüboğlu 
Hasan Numanoğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan (V.) 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 

İzzettin Çilli 
Hasan ikiz 
inayet Mursaloğlu-
ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş (I.) 
Muhlis Erdener 
Hüsamettin Giray 
M. Faruk Gürtunca 
Ali Harputlu 
Mucip Kemalyeri 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramasanoğlu 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nuri Yamut 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Enver Dündar Başar 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
Ekmel Kavur 
Vamık Tayşi 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Rasim ilker 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
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Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Ishak Avni Akdağ 
Hamdı Ragıp Atademir 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Himme+, ölçmen 
Halil özyörük 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
ibrahim Germeyanoğlu 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalaıı (I.) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Nebil Sadi Altuğ 
Semi Ergin 
Orhan Ocakoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Hasan Raşit Tankut 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ali Gürün 
ismail Güven 

Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 

SltRD 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİVAS 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Mustafa Lâtifoğlu 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lirmioğlu 
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Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğh* 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydm 
Fethi Ülkü 

UEFA 
t. Etem Kdrakapıeı 

Ankara 6 
Artvin 1 
Aydm 1 
Bursa 11 

1 : 8 3 2 0 . 7 
1 E. Mahmut Karakurt 

Ömer Yüksel 

UŞAK 
Rıza Salıcı 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 

. 1959 0 : 3 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman (V.) 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 

[Münhal mebusluklar] 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
istanbul 2 
Kastamonu 1 

Kırklareli 1 
Kocaeli 1 
Konya 1 
Muğla 1 

Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Sarae. 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 
Van 
Yozgad 



t : 83 20.7.1959 C : 3 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl-

ması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanım kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 610 
Bey verenler 341 

Kabul edenler 267 
Reddedenler 74 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 248 
Münhal mebusluklar : 21 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Müeteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurıaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
fökrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Sadettin Karacabey 
Salâh ad din Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Halûk. Şaman 
Yekta Teksel 

edenler] 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
K*}mal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevz! Haeırecepoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Nâzım öztürk 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Münip özer 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
.Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak ,t 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
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Tahsin inanç. 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Ali Lâtifaoğlu 
Ham di Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopıüos 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
İbrahim Seve) 
Zakar Tarver 
Necla Tekine! 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 

î : 83 20.7 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar/ 
Kemal Serdaroğlu 
tlhan Sipahioğlu 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıprşaoğlu 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kiraboğlu 
Fahri Köşkeroğlu 
TTakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzür. 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Alî Saim Kaymak 

,1909 C : 3 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
ihsan Yalkın 

MARDİN 
Aziz Ur as 

MUĞLA 
Turgut Topaloğln 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Neemeddin önder 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Taeettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Din çer 

Rif at fiadızade 
Nusret Kirişcioğiu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Tevfik ileri 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 

TOKAD 
Keramettin Gençler 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğln 
ismail Şener 

URFA 
Ömer Yüksel 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö . Lûtfi Erzurumlnoğln 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
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t : 83 20.7.1959 C : 3 
[Reddedenler] 

ADANA 
Suphi Baykam 
Hamza Eroğlu 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
İsmail İnan 
îlyas Seçkin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçın alp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Hürrem Müftigil 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

GÜMÜŞANE 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

KARS 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Osman Yeltekin 

KIRŞEHİR 
Fazıl Yalçın 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 

Kemali Bayazit 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Selim Telliagaoğlu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Kahraman Sağra 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Nüzhet Çubukçu 
Edip Imer 

Ahmet Kangal 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Şahap Kitapçı 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Avni Ural 

VAN 
Ferid Melen 

[Beye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal SarıibraMmoğlu 
Kemal Satın 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Ali Yaşar 

AFYON KARAHISAR 
Arif Demirer (I.) 
Kemal Özçoban 
Necati Topeuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
ismet Olgaç 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Übeyde Elli 

Halil Sezai Erkut 
ibrahim Immalıoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akm anlar 
Attilâ Konuk 
ibrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Piraye Levent 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Ali İleri 
Halil Imre 

BİLECİK 
Ertuğnü Çolak 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Selâhattin inan 

BOLU > 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
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ÇANAKKALE 
Emin Kalafat (I.) 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
Naşit Fırat 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Kâmil Tayşi . 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
îsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Hasan Numanoğlu 
ı^ethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan (V.) 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Ali Şahin 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Nihat Sargmalp 

1 : 8 3 20.7 
HATAY 

İhsan Ada 
Ahsen Aral 
İzzettin Çilli 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Demi rai ay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Hüsamettin Giray 
M. Faruk Gürtunca 
Ali Harputlu 
Mucip Kemalyeri 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut 
Neemi Nuri, Yücel 

IZMIR' 
Perihan Arıburun 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
Ekmel Kavur 
Vamık Tayşi 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sim Atalay 
Mehmet Hazer 
Rasim ilker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

.1959 0 : 3 
KAYSERİ 

Ebubekir Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay (I.) 
Âvni Sakman 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fabn 
Ağaoğlu 
İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Halil özyörük 
Sami Soylu 

KÜTAHYA 
ibrahim Germeyanoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 

MAIATYA 
Ahmet Fırat 
Kânâl Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Unsalan (I.) 

MANİSA 
Nebil Sadi Altuğ 
Semi Ergin 
Orhan Ocakoğlu 

MARAŞ 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Hasan Reşit Tankut 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 

Zihni Üner 
Münih Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ali Gürün 
Ismril Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RÎ3E 
İzzet Akçal 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 

SAMSUN 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 

SURD 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati tlter 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 
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TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Ahmet Ispirli 
Mustafa Lâtifoğlu 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) ^ 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 

î : 83 20.7 
O. Nuri Lermioğlu 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu ı 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

UEFA 
Aziz Gökkan 
t. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakuri 

. 1959 C : 3 
UŞAK 

Rıza Salıcı 

VAN 
Abdü.1 vahap Altmkny-
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 

Kırklareli 1 

Kocaeli 1 

Konya 1 

Muğla 1 

Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 
Van 
Yozgad 

Ankara 6 

Artvin 1 

Ay du i 1 

Bursu 1 

[Münhal ti 
Edirne 1 

Eskişehir 1 

İstanbul 2 

Kastamonu 1 

[Münhal mebusluklar] 



1 : 83 20,7.1959 O : 3 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak-

kındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmiyenler 

Münhal mebusluklar 

610 
332 
265 

67 
0 

257 
21 

[Kabul edenler] 
ADIYAMAN 

Sait Ağar 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Hıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazif i Şerif Nabel 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Ahmet. Üstün 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVÎN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltfkçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşei 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid.Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlıı 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rıfat Bingöl 

BOLU 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Gülez 

Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 

Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin ülkü 
Mehnıed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Nâzım öztürk 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Sait Kantarel 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Bahadır Dülger 
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Samıh İnal 
Süleyman Kııranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

ÎÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev > 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Nrzamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
İbrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

ÎZMÎR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Perihan Anburun 

î : 83 20.7 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet Ineekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Scrdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Un at 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sayın 
Nafiz Tahralı 

1959 O : 3 
KÜTAHYA 

Mehmet Diler 
Ahmet İhsan Gürsoy 
îrfan Haznedar* 
Emin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akig 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MUĞLA 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgtiblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Nüzhet Akın , 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem. Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Tevfik İleri 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SÜRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Edip İmer 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 

TOKAD 
Keramettin Gençler 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
İsmail Şener 

URFA 
Ömer Yüksel 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
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ADANA 
Suphi Baykam 
Hamza Eroğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
İbrahim lmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
llyas Seçkin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 

[Reddedenler] 
Ethem Yalçmalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Hürrem Müftigil 

HATAY 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

KARS 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 

KIRŞEHİR 
Fazıl Yalçın 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü 
Kâmil Sürenkök 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 

Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Mehmet Şişman 
Aodullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Selim Telliağaoğlu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Kahraman Sağra 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Nüzhet Çubukçu 
Ahmet Kangal • 

Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

TTRPA 
Osman Ağan 
M. Yaşar Alhas 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

TTM A T ^ 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 
Avni Ural 

VAN 
Ferid Melen 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçük-
tepepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Ali Yaşar 

AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 

Necati Topcuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dingin 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim Saffet Omay 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Piraye IJevent 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Ali İleri 
Halil İmre 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait GÖker 

BİTLİS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 

. BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Agâh E rozan 
Recep Kırım 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
Naşit Fırat 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Kâmil Tayşi 
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EDİRNE 
Nurettin Manyas 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlıı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan (V.) 
Abidin Potuoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Nedim ökmen (V.) 
Ali Şahin 

GÎRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen (V.) 
Mustafa Hemiş 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğhı 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
İzzettin Çilli 
Hasan İkiz 
İnayet Mıırsaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

1 : 8 3 20.7 
İÇEL 

Rüştü Çetin 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisi
cumhur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Hüsamettin Giray 
M. Faruk Gürtunca 
Ali Harputlu 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğl ıı 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut 
Necmi Nuri Yücel 

IZMÎR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Enver Dündar Başar 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
Ekmel Kavur 
Vamık Tayşi 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasjm İlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Gözlük 
Hadi Tan 

1959 C : 3 
KAYSERİ 

Ebubekir Develioğlu 
Osman Kavuncu 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Şefik Bâkay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağa oğlu 
İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
İbrahim Germeyanoğlu 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Nebil Sadi Altuğ 
Semi Ergin 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Hasan Reşit Tankut 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 

NİĞDE 
Asını Eren 
Ali Gürün 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 

SAMSUN 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 

SIIRD 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SINOB 
Ömer özen 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Kâmil Kırıkoğlu t 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
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Zeki Erataman 
Hasan Gürkan. 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Mustafa Lâtifoğlu 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) 

Ankara 8 
Artvin 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

İ : 83 20.7 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
0. Kuri Lermioğlu 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 

UEFA 
Atalay Akan 

.1959 0 : 3 
Aziz Gökkan 
1. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıeı 

VAN 
Abdülvehap Altmkay-
nak 
Tevfik Duğuışıker 
Sait Erdinç 

[Münhal mebusluklar] 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 2 
Kastamonu 1 

Kırklareli 1 
Kocaeli 1 
Konya 1 
Muğla 1 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hulûsi Timur 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 
Van 
Yozgad 



I : 83 âO.7.1969 Û : 3 
1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmın

da değişiklik yakılması hakkındaki Kanuna Verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Assa adedi : 610 
Rey verenler : 327 

Kabul edenler : 272 
Reddedenler : 55 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 262 
Münhal mebusluklar : 21 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Mustafa Öztürk 
Osman Talu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
Hüseyin özbay. 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Adnan Selekler 
ibrahim Suba§ı 
Ahmet Toku§ 
Yaşar Yazıcı 

ARTVtN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 

[Kabul 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali ileri 
Halil Imre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BlLECtK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıopu 

edenler] 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Sezai Demiray 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüsejdıı Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Sait Kantarel 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
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GAZÎANTEB 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdçt San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali. Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Eü§tü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Ali Lâtıfaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
îsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Rü§tü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 

I : 83 20.7 
İbrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
-Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Bauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 

1959 0 : 3 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Tarık Kozbek 
Sabahattin Sayın 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Emin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkın 

MUĞLA 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Bif at Kadızade 
Nusret Kirişcjoğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Tevfik Heri 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SIIRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Edip İmer 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 

TOKAD 
Keramettin Gençler 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
ismail Şener 

URFA 
Ömer Yüksel 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Suphi Baykam 
ilanıza Eroğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaöuıerlioğlu 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
Bülent Ecevit 
tbrahim tmirzalıoğlu 
ismail İnan 
tlyas Seçkin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri ükcuoğlu 

ÇANKIRI 
bursun Akçaoğhı 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fıraı 
Ethem Yalçmalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 

ERZİNCAN 
Adil Sağıroğlu 

HATAY 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Osman Yeltekin 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Hasan Fehmi Evliya 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Rifat Gürsoy 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Kahraman Sağra 

SİVAS 
Halim Ateşalp 

Nüzhet Çubukçu 
Ahmet Kangal 
Cemil özcan 

TOKAD 
Şahap Kitapçı 
Reşit önder 
Dâniş Yurdakul 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Osman Ağan 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 
Avni Ural 

VAN 
Sait Erdinç 

[Reye iştirak etmiy enler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Casım Gül ek 

Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Ham di öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer (î.) 
Kemal üzçoban 
Necati Topcuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aks-ıl 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
tbrahim Saffet Omay 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 

Burhanettin Onat 
BİNGÖL 

Sait Göker 

BİTLİS 
Selâhattin inan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Agâ'h "Erozan (Rs. V. 
Recep Kırım 
Yekta Teksel 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat (1.) 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
Kâmil Tabak 

DENİZLİ 
İsmail Hadımlıoğlu 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftigil 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
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Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan (V.) 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Ali Şahin 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli (I.) 
Hasan ikiz 
İnayet Mursaloğlıı 
Ömer Fevzi Reşa 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Hüsamettin Giray 
M. Faruk Gürtunca 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman (V.) 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut 
Necmi Nuri Yücel 

1 : 83 20.7 
IZMIR 

Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Ekrnel Kavur 
Vamık Tayşi 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Şemsettin Ataman 
Mehmet Hazer 
Rasim ilker 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Gözlük 
Münif tslâmoğlu 
Ha l i Tan 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlu 
(Rs. V.) 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay (I.) 
Mehmet Ali Ceylân (I.) 
Avni Sakman 
Dûnda» Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
tshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runymı 

.1959 0 : 3 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
ibrahim Germeyanoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Zeki Tulunny 
Tevfik Ünsalan (I.) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Nebil Sadi Altuğ 
Semi Ergin 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Ün er 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk (V.) 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
ismail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 

SAMSUN 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 

SIIRD 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

StVAS 
Rahmi Çeltekli 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyurLiı 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Ahmet Ispirli 
Mustafa Lâtifoğlu 
Bekir Şeyoğlu 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) 
Fikri Karanis 
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Selâhattin Karayavuz 
0. Nuri Lemioğlu 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Fethi Ülkü 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

î : 88 20.7 
URFA 

Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
î. Etem Earakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğiu 
Rıza Salıcı 

.1960 0 : 3 
VAN 

Abdülvahap Altınkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Cemal Zühtü Aysan 

(Münhal mebu&lukîar) 
ö 
1 
1 

1 

Edirne 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 2 
Kastamonu 1 

Kırklareli 1 
Kocaeli 1 
Konya 1 
Muğla 1 

Suat Başol 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

Sünob 
Van 
Yozgad 
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t : 83 20.7.1959 C : 3 
Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 17 nci maddesine ekli 3 sayılı cetvelin kaldırihnasına\ve yerine bu 

kanuna bağlı cetvelin ikamesine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 610 
Rey verenler : 312 

Kabul edenler : 309 
Reddedenler : 3 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 277 
Münhal mebusluklar : 21 

ADANA 
Suphi Baykam 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
Avni Doğan 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Uyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Burhanettin Onat 

ARTVİN 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

[Kabul 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 

AYDIN 
Fethi Batur 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali ileri 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
Kadir Kocaeli 

edenler] 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Banadır 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Sait Kantarel 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hicri Sezen 
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GAZÎANTEB 

Bahadır Dülger 
Şamili înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü . 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Hüsrev Polat 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet S i m Hocaoğlu 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 

İSTANBUL 
îsak Altabev 
Nazmı Ataç 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Haeopulos 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
ibrahim Sevel 
Zakar Tarver 

Necla Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KARS 
Şemsettin Ataman 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 

Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Rifat Gürsoy 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Oaman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik Heri 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SttRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

StNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Nüzhet Çubukçu 
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Turhan Feyzioğlu 
Edip îmer 
Ahmet Kangal 
Şinasi Moran 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Şahap Kitapçı 

î : 83 
Bekir Şeyhoğlu 
Dâniş Yurdakul 

20 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
ismail Şener 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

7.1959 C : 3 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 
Avni Ural 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğltı 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 

ADANA 
Hamza Eroğlu 

[Reddedenler] 
ORDU 

Ferda öüley 
SİVAS 

Cemil özcan 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer (t*) 
Kemal özçoban 
Necati Topçuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alişi-roğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
ismail inan 
ibrahim Saffet Outay 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Meeit Bumin 

Yaşar Gümüşel 
AYDIN 

Piraye Levent 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Halil Imre 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Sel âh at tin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 

Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat (t.) 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
Naşit Fırat 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENIZLI 
ismail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügiî 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 
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ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkaıı (V.) 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Ali Şahin 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

tÇEL 
Rüştü Çetin 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 

î ' : 83 20.7 
Faruk Nafiz Çamlı bel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Hüsamettin Giray 
M. Faruk Gürtunca 
Ali Harputlu 
Mucip Kemalyeri 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Perihan Arıburun 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (1.) 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Vamık Tayşi 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Rasitrı ilker 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
tshak Avni Akdağ 
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Hamdi Ragıp Atadomir 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Halil Özyörük 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
İbrahim Germeyanoğlu 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan (I.) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cevdet özgirgin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Urgüblü 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ali Gürün 
İsmail Güven 

Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 

SttRD 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Hasan Değer 
Necati Ilter 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkıyken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) 
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Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
0. Nuri Lermioğlu 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydm 

î : 83 20.7 
URFA 

Aziz Gökkan 
î. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Ömer Yüksel 

f « M m mm 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı 

.1959 0 : 3 
VAH 

Abdülvahap AltmKay-
nak 
Tevfik Doğuı§ıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Cemal Zühtü Aysan 

(Münhal mebusluklar] 
Ankara 6 
Artvin 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

Edirne 1 
Eskişehir 1 
îstanbul 2 
Kastamonu 3 

Kırklareli 1 
Kocaeli 1 
Konya 1 
Muğla 1 

Suat Başöl 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
Avni Turdabayrak 

Sinob 
Van 
Yozgad 



T. B. M. M. Matbaası 



İbevre : XI 
içtima : 2 s SAYISI .. 318 e ek 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun Muvakkat Encümene iade 
edilen muaddel 18 nci maddesi ve 27 nci maddesinin yeniden 

tesbit edilen şekli (1 /291) 

5P. C. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 1/291 
Karar No. 3 

Madde 18. — A) Haşhaş ekilecek bölgeler 
ile bu bölgelerden afyon sütü toplanmasına mü
saade edilen mahaller her yıl zirai ve iktisadi 
icaplarla ihracat imkânları göz önünde tutula
rak Ticaret ve Ziraat Vekâletlerince müştere
ken tesbit ve İcra Vekilleri Heyetince tasvibe-
dildikten sonra en geç 1 Temmuz tarihine icada." 
ilân olunur. 

ilân yapılmadığı takdirde bir yıl evvelki 
ilân hükümleri caridir. Ancak tesbit ve ilân 
olunan yerlerde en az bir yıl evvel haber veril
medikçe tahdidat yapılmaz. 

Bu bölgelerin dışında haşhaş ekilmesi ve 
yalnız tohumdan faydalanmak için ekime izin 
verilen yerlerde başların çizilmesi ve afyon is
tihsali yasaktır. Süs için park ve bahçelerde 
yetiştirilen katmerli haşhaşlar bu hükmün, dışın
dadır» 

B) izin verilen yerlerde haşihaş ziraatı ya
pacak olanlar, bu kanunun ek 3 ncü maddesi 
gereğince tesbit edilecek esaslar dairesinde, 
ekim belgeleri doldurulup yetkili makama te*r-
di etmeye mecburdurlar. Ekim belgesi veren
ler müstahsil addolunur. 

C) Ekim belgelerinin tevdiinden sonra haş
haşlarını çizmekten vazgeçenler keyfiyeti tali
matnamede tesbit edilecek esaslar dairesinde 
ekim belgelerine kaydettirmeye mecburdurlar. 

Ekim belgeleri hiçbir hare ve resme tâbi de
ğildir. 

Ç) Ekiciler, valilerce ilân edilecek müd
det zarfında ve Talimatname hükümleri daire
sinde, istihsalini tahmin ettikleri afyon mikta-
rıııı ekim belgelerinin mahsus hanesine kayıt 
ve tasdik ettirirler. 

D) Ekiciler tarafından (Ç) bendine göre 
yapılan beyanlar esastır. Ancak ziraat teşkilâ
tınca lüzum görülen hallerde Talinıatıırmod*.: 
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belirtilecek esaslar dairesinde teşkil edilen he
yetler vasıtasiyle tetkik ettirilir. 

E) Yukardaki bent gereğince yaptırılacak 
tetkikler neticesinde ekiciler veya ziraat teşkilâ
tınca vııkubulacak i t i r a z ı n incelemek üzere iti
raz heyetleri teşkil olunur.^ 

Kuruluş ve çalışma şekli talimatnamede tes
bit edilecek bu heyetlerin kararları nihaidir. 

F) Hava tesiriyle veya sair sebeplerle ham 
afyon istihsalinde noksanlık zuhur ederse, müs
tahsilin müracaatı üzerine, keyfiyet tetkik he
yeti ve itiraz halinde itiraz heyetince tetkik ve 
tesbit olunur. 

G) Heyetlerdeki memur oınıyan vazifelile
rin yevmiyelerini Ziraat Vekâleti tesbit eder. 

H) Ekici istihsal ettiği ham afyonun tama
mını, beyan veya tahmin edilen miktarın üstün
de de olsa, ekim belgelerinin tevdi edildiği yer
deki Toprak Mahsulleri Ofisine veya onun na
mına tesellüme salâhiyeti1' teşekküle o yılın Ey
lül ayı sonuna kadar, 3491 sayrı Kanunun 7 nci 
maddesi mucibince tâyin olunacak bedeli muka
bilinde, teslime mecburdu,'' Eksperin tesbit et
tiği bedele itiraz hâlinde bedelin tamamı öden
mekle beraber tahlil neticesine göre mahsup ya
pılır. 

Şu kadar ki, müstahsil vilâyet hududu ile 
mukayyedolmaksızm coğrafi durum ve iktisadi 
münasebetler bakımından en yakın teşkilâta da 
teslimat yapabilir. Bunun için müstahsilin ekim 
belgesinde bu ciheti tasrih., etmesi lâzımdır. 

I) Ekicinin teslim ettiği ham afyon, ekim 
belgesinde yazılı miktara uymadığı takdirde, 
noksan kalan miktar için ekici tarafından göste
rilecek sebepler, üç nüsha olarak tanzim edilecek 
zabıt varakasiyle tesbit olunarak bunlardan bir 
nüshası kendisine verilir Diğer nüshaları ekim 
belcelerine eklenir 



Ekicinin beyanına nazaran tesbit olunan 
noksanlık sebepleri mahallî ziraat teşkilâtınca 
en kısa zamanda tetkik olunarak bu husustaki 
mütalâa ile birlikte evrak vilâyet veya kaza 
idare heyetine tevdi edilir. 

idare heyetleri lüzum gördüğü takdirde 
alâkalıyı da dinlemek suretiyle noksanlığın 
makbul sebeplerden ileri gelmediğine karar ve
rirse kanuni muktezasmın ifası için evrakı 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi eder*. 

fdare heyetlerince verilen kararlar katidir. 

J ) Ekim belgelerinde yazılı ham afyonla
rı Eylül ayı sonuna kadar Toprak Mahsulleri 
Ofisine veya onun adına hareket eden teşek
küle teslim etmiyenlere ait ekim belgeleri, adı 
geçen teşkilâtça 15 Ekim akşamına kadar ge
rekli kanuni takibat yapılmak üzere mahallî 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi olunur. 

K) Ham afyonun her hangi bir madde ile 
tağşişi yasaktır. 

Madde 27. — A) Ekim belgeleri vermek
sizin ilân edilen ekim bölgeleri içinde haşhaş 
ekenler ile yalnız tohumundan faydalanmak 
için ekime müsaade olunan yerlerde başları çi
zerek ham afyon istihsal edenler hakkında üç. 
aydan iki seneye kadar hapis cezasiyle birlikte 
500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

îlân edilen ekim bölgeleri haricinde ekini 
yapanlar hakkında 6 aydan 3 seneye kadar 
hapis ve 1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

Bu suretle ekilen haşhaşlardan kemale gel
miş olanlarla, çizilenler toplanarak zapt ve 
müsadere ve Toprak Mahsulleri Ofisine tevdi 
olunur. Ofis, bunlardan faydalananı azsa imha 
edilir. 

B) 18 nci maddenin (C) bendinde yazılı 
mecburiyete riayet etmiyenler 100 liradan 250 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

C) Ekim belgesinde yazılı miktarlardan nok
san afyon teslim edip işbu noksanlığın neden ile
ri geldiğine dair beyan ettiği sebepler varit gö-
rülmiyen ekici hakkında, fiilli Türk Ceza Kanu
nunun 403 ncü ve mütaakıp maddelerinin şümu
lüne girmediği takdirde eksik teslim ettiği miktaJ 

(S. Sayısı 

rın teslim anındaki Ofis âzami alım fiyatının 10 
misli para cezası hükmolunur. 

Ç) 18 nci maddenin (J) bendinde zikredi
len müddet zarfında mahsulün tamamını teslim 
etmiyenler hakkında, fiilleri bu maddenin diğer 
bentlerinin şümulüne girmediği hallerde 500 li
radan 1 000 liraya kadar ağır para cezası hük
molunur. 

İstihsal ettikleri afyonun tamamını teslim 
etmiyenler hakkında yukarıki fıkra cezaları iki 
misli olarak hükmedilir. 

D) Ofise teslim edilen afyonlardan, yapılan 
ekspertizlerde mağşuş olduğu anlaşılanların bede 
li sahiplerine ödenmeyip bu afyonlar Ofis veya 
onun adına hareket eden teşkilâtça zaptolunur. 
Bunlardan Ofis veya onun adına hareket eden 
teşkilâtla mal sahibi tarafından müştereken alı
nıp mühürlenecek numuneler mal sahibine tes
lim edilir. Geri kalan afyonlar Ofis lâboratu-
varında tahlil olunur. Tahlil neticesinde afyonla
rın mağşuş olmadığı anlaşılırsa bedeli ödenir. Ak
si halde, keyfiyet mal sahibine tebliğ olunur. Mal 
sahibi tebliğ tarihinden itibaren bir ay zarfında 
malın zaptolunduğu yerdeki sulh ceza mahkeme
sine itiraz edebilir. Mahkemece, itirazın reddine 
ve zaptolunan afyonlarla numunelerinin müsade
resine veya mal bedelinin ödenmesine karar ve
rilir. Bu karar katidir. Mal sahibi tarafından iti
raz edilmezse zaptolunan afj^onlar Ofisin malı 
olur. Bu takdirde mal sahibi kendisine numune 
olarak verilen afyonu, itiraz müddetinin hitamın
dan itibaren 15 gün zarfında iadeye mecburdur. 
Bu mecburiyete riayet etmiyenler hakkında, fiil
leri Türk Ceza Kanununun 403 ve mütaakıp 
maddelerinin şümulüne girmediği takdirde, her 
numune için 300 lira ağır para cezası hükmolu
nur. 

18 nci maddenin (K) fıkrasına muhalif hare
ket edenler hakkında, fiilleri Türk Ceza Kanu
nunun 403 ve mütaakip maddeleri şümulüne gir 
mediği takdirde, haklarında mağşuş miktarın 
Ofise teslim anındaki âzami alım fiyatının beş 
misli ağır para cezası hükmolunur. 

E) (C) bendi ile Türk Cezü Kanunuır.'i! 403' 
ve 404 ncü maddelerine göre mahkûm olanlara 
bir daha ekim belgesi verilmez. 

F) Bu kanuna göre müsaderesine karar ve
rilen ham afyonlar Ofise teslim edilir. 

: 318e ek) 
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G) Bu kanuna göre hükmolunan para ceza

larına ait kesin ilâmlar Cumhuriyet Müddeiu-
miliğince re'sen Toprak Mahsulleri Ofisine veri
lir. Bu ilâmların para cezalarına ait kısmı, 1918 
sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hükümleri daire
sinde Ofisçe infaz edilir. 

H) Bu maddede tesbit edilen suçlara veya 
suçların vukua gelmesine her ne şekilde olursa 
olsun yardım edenler hakkında asıl suçluların bu 
madde hükmüne göre verilecek cezaların yarısı 
hükmolunur. 

Bu fiillere iştirak edenler memur iseler asıl 
failleri gibi ceza görürler. 

mmmt 

(S. Sayısı : 318 e ek ) 





Devre : XX 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Bilecik Mebusu Mehmet Erdem ve iki arkadaşının, 1580 sayılı 
Belediye Kanununa muvakkat bir madde eklenmesine dair kanun 

teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/344) 

Yüksek Riyasete 

1580 sayılı Belediye Kanununa muvakkat bir madde eklenmesine dair kanun teklifimiz mucip 
sebepleriyle birlikte ilişik olarak takdim edilmiştir. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 
Bilecik Çorum Erzincan 

Mehmet Erdem Kemâl Terzioglu Hüseyin Şahin 

MUCİP SEBEPLER 

Belediye Kanununa bâzı maddeler eklenmesi ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırılması hak-
kmdatki 5669 sayılı (Kanunu ttadil 'eden 6437 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair olan 6555 sayılı 
Kanunun birinci maddesine tevfikan belediye meclislerinin seçimi her dört senede Mr, Kasım ayının 
ikinci Pazarına rastlıyan günde yapılır. 

Son belediye meclisleri seçimi 1955 senesi 13 Kasımında yapıldığına ıgöre içinde bulunduğu-
, muz senenin 16 Kasımında mevcut belediye meclislerinin kanuni müddeti $ona ermekte ve binnetiee 

Kasım ayının ikinci Pazarına raslıyan 8.(XI.1959 tarihinde belediye meclisleri seçiminin yenilenmesi 
icabetmektedir. 

Ancak mahallî idareler seçim mevzuatı üzerinde daha önce vâki tadiller dolayısiyle Yüksek 
Meclisin encümenlerinde tebarüz ettirildiği veçhile; 

Halihazır seçmen kütüklerine karşı 1950 den 'beri umumiyetle şikâyetler ve itirazlar edilegel-
me'kte, bu kütüklerin tanzimindeki esaslarda ve yoklamalarına mütaallik hükümlerinde ıslahı ve 
tekâmülü gerektiren 'hususların bulunduğu, demokratik rejimin temel prensiplerinin oaşmda gelen 
seçim emniyetinin kemaliyle temini ve mahzurların bertaraf edilerek sistemin takviyesi yolunda 
seçim 'kütüklerinde öne sürülen aiksaMıklar giderilmeden yeni 'bir umumi seçime gidilmesinin doğ
ru olmıyacağı mütalâa edilmektedir.' 

'Bahse mevzu alksaMıkları bertaraf etmeye, adlî teminatı ikmal ve seçim emniyetini tam olarak 
temine matuf Adliye Vekâletince hazırlanıp Yüksek Meclise arz edilmiş olan ve ezcümle : 

Seçimin esasını teşkil eden seçmen kütüklerinin her umumi milletvekili seçiminde yeni baştan 
tanzimi1, kütüklerin daimîliği prensipinden vazgeçilmesi, 

Mahallî idare seçimlerinde, kütüklerin tanzimi ve kesinleşmesi tarihinden itibaren 6 ay geçmiş 
ise yalnız o seçime ait 'kütüklerin yoklamaya tâbi tutulması, 

Adlî teminat prensibinin seçim kütüklerine de teşmili esasına uygun olara'k kütüklerin tanzimi 
işinin hâkimin riyasetindelki bir kütük bürosuna verilmesi1, 

Kütüklerin askıya çıkarılmadan evvel hâkim tarafından kontrolü keza muhafazasının seçim >u-
rullarmıa bırakılması, 

Seçmenlik yaşının seçim gününe göre hesapLaıması, 
Milletvekilleri, belediye,' vilâyet umumi meclis, köy muhtar ve ihtiyar meclisi ve mahalle ihti

yar heyetleri seçimi için ayn ayrı beş kütük tanzimi mecburiyetinin yarattığı lüzumsuz külfet, 
masraf ve güçlükleri bertaraf etmek üzere bütün seçimlerin bir tek kütükle idare ve bu sebeple 
her beş seçime ait seçmenlik vazifelerinin tevhidi ve sair esas ve prensipleri ihtiva eden (5545 sa-
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yılı Milletveıkilleri seçimi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir ek mad
de ilâvesine dair kanun lâyihası) kanuniyet kesbetmeden yukarda hulasaten arz edilen yeni esas
lara istinaden seçmen kütükleri yeniden hazırlanmadan belediye-meclisi seçimlerine gidilmesi, pek 
tabiî olarak halen yapılmakta olan şikâyet ve itirazların tevalisini mucibolacaktır. 

Sözü edilen kanun lâyihası kanunlaştıktan sonra yeni kütüklerin selâmetle tanzimi için en az 3 
aylık bir zamana ihtiyaç olacağı bedihidir. 

Lâyihanın ne zaman kanuniyet kesbedeeeğiri de bugünden tâyin etmek mümkün değildir. 
Bu itibarla seçmen kütüklerinin kabul edilecek, ıslah edilmiş yeni esaslara göre selâmetle ve 

teenni ile tanzimini temin etmek ve yeni kütüklere istinaden seçimi tam bir emniyet içinde yenile
mek üzere belediye meclisleri seçiminin 1960 senesi içinde yapılması gayesiyle mevcut belediye mec
lisleriyle belediye reislerinin kanuni müddetlerinin 1960 senesi Eylül ayının sonuna kadar uzatıl
ması muvafık mütalâa edilmiş ve bu maksatla işbu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye Encümeni ^- ^'*;-^^ 
Esas No. 2/344 
Karar No. 38 '"'"'".. 

Yükse 

Bilecik Mebusu Mehmet Erdem ve iki arka
daşının, 1580 sayılı Belediye Kanununa muvak
kat bir madde eklenmesine dair olup Yüksek Ri
yasetçe encümenimize havale buyrulan kanun 
teklifi; teklif sahipleri ve ilgili vekâlet temsil
cilerinin de huzurlariyle encümenimizde tetkik 
ve müzakere edildi : 

Teklif sahiplerinin esbabı mucibe lâyihasın
da arz ve izah ettikleri hususlar encümenimiz-
ce de muvafık mütalâa edildiğinden kanun tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Reisrvekili 

Edirne Yozgad 
R. Nasuhioğlu ö. L. Erzurumluoğlu 

BİLECİK MEBUSU MEHMET ERDEM VE 
İKİ ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1580 sayılı Belediye Kanununa muvakkat bir 
madde eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanunu- MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
na aşağıda yazılı muvakkat madde eklenmiştir. mer'idir 

MUVAKKAT MADDE — Mevcut belediye 
meclislerinin ve belediye reislerinin kanuni müd- MADDE 3. — Bu kanunu icraya tera Vekil-
detleri 16 Kasım 1960 tarihine ka<lar devam eder. leri Heyeti memurdur. 

5$$j 17 . VII . 1959 

k Reisliğe 

Bu M. M. ve Kati 
Samsun 
E.. Anıt 

Aydın 
F. Bahir 
Balıkesir 
F. Ocak 
Denizli 

A. II. Sancar 
Çorum 

K. Erdem 
Kütahya 

M. Özkefeli 

P 

Kütahya 
E. Topaler 

Amasya 
K. Eren 
Aydın 

/ / . Coşkun 
Bitlis 

R. Bingöl 
Denizli 

T. Bahadır 
İzmir 

E. D. Basar 
Samsun 

N. TJlusoy 
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Muğla mebusları Sadi Pekin ve Turgut Topaloğlu'nun, Idarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununa muvakkat birv madde eklenmesine 

dair kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/345) 
Yüksek Riyasete 

Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununa muvakkat bir madde eklenmesine dair kanun teklifimizi 
mucip sebepleriyle birlikte ilişik olarak takdim ediyoruz. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 
Muğla Muğla 

1 v" : 'V ' ' \ l ' ; * \/""\ i ,- • Sadi Pekin Turgut Topaloğlu 

MUCİP SEBEPLER 

Idarei umumiyei vilâyat Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 6423 sayılı 
Kanunun tadili hakkındaki 6438 sayılı Kanunun birinci maddesine tevfikan vilâyet umumi mec
lis seçimleri her dört senede bir, Eylül ayının son Pazarına rastlıyan günde yapılır. 

Son vilâyet umumi meclis seçimleri 1955 senesi 25 Eylülünde yapıldığına göre içinde bu
lunduğumuz senenin Eylül ayının sonunda mevcut vilâyet umumi meclislerinin kanuni müddet
leri sona ermekte ve binnetice Eylülün son Pazarına rastlıyan 27 Eylül gününde umumi meclis
lerin seçiminin yenilenmesi ieabetmektedir. 

Ancak, mahallî idareler seçim mevzuatı üzerinde daiha önce vâki tadiller dolayısiyle Yüksek 
Meclisin encümenlerinde tebarüz ettirildiği veçhile : Halihazır seçmen kütüklerine karşı 1950 
denberi zaman zaman ve yer yer vâki itirazlar, bu kütüklerin tanzimindeki esasla ve yoklamaları
na ait hükümlerinde ıslahı ve tekâmülü gerektiren hususlann bulunduğu, demokratik rejimin 
temel prensiplerinin başında gelen seçim emniyetinin temini için müşahede edilen seçmen kü-
tüklerindeki aksaklıklar giderilmeden yeni bir umumi seçime gidilmesinin doğru olmıyacağı 
umumun tasvibine maznar bir mütalâa hükmüne gelmiş bulunmaktadır. 

Bahse mevzu aksaklıkları bertaraf etmeye, adlî teminatı ikmal ve seçim emniyetini kema
liyle temine matuf olarak Adliye Vekâletince hazırlanıp Yüksek Meclise arz edilmiş olan ve 
ezcümle : 

Seçimin esasını teşkil eden seçmen kütüklerinin her umumi milletvekili seçiminde yeni baş
tan tanzimi kütüklerin daimîliği prensibinden vazgeçilmesi, 

Mahallî idare seçimlerinde, kütüklerin tanzimi ve kesinleşmesi tarihinden itibaren 6 ay geç- ' 
miş ise yalnız o seçime ait kütüklerin yoklamaya tâbi tutulması, 

Adlî teminat prensibinin seçim kütüklerine de teşmili esasına uygun olarak kütüklerin tan
zimi işinin hakimin riyasetindeki bir kütük bürosuna verilmesi, kütüklerin askıya çıkarılmadan 
evvel hâkim tarafından kontrolü, 

Kütüklerin muhafazasının seçim kurullarına bırakılması, 
Seçmenlik yaşının seçim gününe göre hesaplanması, 
Seçmen kartlarının seçim kurulları başkanları tarafından hazırlanması. 
Milletvekilleri, belediye, vilâyet umumi meclis, köy muhtar ve ihtiyar meclisi ve mahalle ihti

yar heyetleri seçimi için ayrı ayrı beş kütük tanzimi mecburiyetinin yarattığı lüzumsuz külfet, 
masraf ve güçlükleri bertaraf etmek üzere bütün seçimlerin bir tek kütükle idaresi ve bu sebep
le her beş seçime ait seçmenlik vasıflarının tevhidi vesair esas ve prensipleri ihtiva eden (5545 
sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir ek 
madde ilâvesine dair kanun lâyihası) kanuniyet kesbetmeden yukarıda hulâsası arz edilen yeni 
esaslara istinaden seçmen kütükleri yeniden hazırlanmadan vilâyet umumi meclisi seçimlerine gi
dilmesi pek tabiî olarak tatminkâr olmaktan y/z.v.'k olacaktır. 
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Sözü edilen kanun lâyihası kanunlaştıktan sonra yeni kütüklerin selâmetle tanzimi için en 

az üç aylık bir zamana ihtiyaeolacağı bedihidir. 
Lâyiha hemen kanuniyet kespetmemiş olsa dahi kütüklerin hazırlanıp kesinleşmesinden ev

vel. umumi Meclis seçimlerinin yenilenmesi tarihi gelmiş bulunacaktır. 
Kütüklerin daim kısa bir zaman içinde ve alelacele tanzimine tevessül edilse dahi zaman 

nıüsaidolmıyacak ve bu tedbir ve gayret kütüklerin y«.mi esaslara göre tanzimi maksat ve gaye
sine hattâ, kanunun ruhunu zedelemiş olacaktır. Kaldıki bahsa mevzu lâyihanın ne zaman kanu
niyet kesbedeceğini de bugünden tâyin etmeğe maddi imkân mevcut değildir. 

Bu itibarla seçmen kütüklerinin kabul edilecek, ıslah edilmiş yeni esaslara göre selâmetle 
ve teenni ile tanzimini temin etmek ve yeni kütüklere istinaden seçimi tam bir emniyet içinde 
yenilemek üzere vilâyet umumi meclisleri seçiminin 1960 senesi içinde yapılması gayesiyle mev
cut vilâyet umumi meclislerinin kanuni müddetlerinin 1960 senesi Eylül ayının sonuna kadar 
uzatılması muvafık mütalâa edilmiş ve bu maksatla işbu kanun lâyihası ıha zırlan m ıştır. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. />'. .} / . M. 
1) ahiliy e En cm u en i 

Esas No. 2/345 
Karar No. 39 

• 1 3 

Yüksek Reisliğe 

Muğla Mebusları Sadi Pekin ve Turgut To-
paloğlu'nün, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nuna muvakkat, bir madde eklenmesine dair 
olup Yüksek Riyasetçe encümenimize havale buyu-
rulan kanun teklifi; teklif sahipleri ve ilgili vekâ
let temsilcilerinin de huzurlariyJe encümenimiz--

de tetkik ve müzakere edildi : 
Teklif sahiplerinin esbabı mucibe lâyihasın

da arz ve izah ettikleri hususlar eııcümenimiz-
ce de muvafık mütalâa, edildiğinden kanun tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Reisvekili 

Kdirne Yozgad 
R. Nasuhioğlu Ö. L. Erzurumkıoğlv 

Bu M. M. ve Kâtip 
Samsun 
E. Anıt 

Aydın 
II. Coşkun 
Balıkesir 
F. Ocak 
Denizli 

A. II. Sancar 
izmir 

E. D. Başar 
Samsun 

N. Ulusoy 

17 . VII . 1959 

Amasya 
K. Eren 
Aydın 

F. Batur 
Bitlis 

R. Bingöl 
Denizli 

T. Bahadır 
Kütahya 

M. ÖzkefeU 
Çorum 

K. Erdsm 
Kütahya 

E. Topaler 

MUĞLA MEBUSLARI. SADİ PEKİN VE 
TURGUT TOPALO(iLU'NUN TEKLİFİ 

İdarei umumiyei »Hayat Kammuna muvakkat 
bir madde eMennırsine dair Kanun 

MADDE I. İdarei umumiyei vilâyat Ka- j İmin Eylül ayı sonuna kadar devam eder. 
nununa aşağıda yazılı muvakkat madde eklen- | MADDE 2. -- Bu kanun neşri tarihinden 
mi§tir : j mer'idir. 

MUVAKKAT MADDE —. Mevcut vilâyet j MADDE 3. — Bu kanunu icraya icra Vekil-
limumi meclislerinin kanuni müddetlen 1960 vı- i leri Heyeti memurdur. 
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S. SAYISI : 357 
Yozgad Mebusu Nazım Tanıl ve İzmir Mebusu Kemal Serdaroğ-
lu'nun, 6834 sayılı Kanunun 7164 sayılı Kanunla tadil edilen 

muvakkat maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası (2/346) 

Yüksek Riyasete 
6834 sayılı Kanunun 7164 sayılı Kanunla tadil edilen muvakkat maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun teklifimiz mucip sebepleriyle birlikte ilişik olarak takdim edilmiştir. 
Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 

- Yozgad İzmir 
Nazım Tanıl Kemal tierdaroğlu 

MUCİP SEBEPLER 
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair olan Kanuna bâzı madde

ler eklenmesine ve bu Kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair olan 5671 sayılı Kanunun ek 
birinci maddesinin değiştirilmesi ve aynı kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 6010 sayılı 
Kanunun' ek birinci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna muvakkat bir madde eklenmesi hakkın
daki 6834 sayılı Kanunun birinci maddesine göre şehir ve kasabalarda mahalle ihtiyar heyetleri se
çimi her dört senede bir Kasım ayının son Pazarına raslıyan günde yapılır. 

Hükmü halen mer'i olan 7164 sayılı Kanunun birinci maddesine tevfikan da şehir ve kasabalar
da halen vazife görmekte bulunan mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin kanuni müddetleri 1959 
yılı Kasım ayının sonunda nihayet bulmakta ve binnetice Kasım ayının son Pazarına raslıyan 
29 . XI . 1959 tarihinde mahalle ihtiyar heyetleri seçiminin yenilenmesi icabetmektedir. 

Ancak halihazır seçmen kütüklerine karşı vâki şikâyetlerin bu kütüklerin tanzimindeki esaslarda 
ve yoklamalara mütaallik hükümlerinde ıslah ve ikmali icabettiren hususların bulunduğu, seçim em
niyetinin temini için müşahede edilen seçim kütüklermdeki aksaklıklar giderilmeden yeni bir seçime 
gidilmesinin doğru olamıyacağı mütalâa edilmektedir. 

Bu aksaklıkları bertaraf etmeye, adlî teminatı ikmal ve seçim emniyetini tam olarak temine ma
tuf Adliye Vekâletince hazırlanıp Yüksek Meclise arz edilmiş bulunan ve ezcümle; 

Seçim esasını teşkil eden seçmen kütüklerinin her umumi milletvekili seçiminde yenibaştan tan
zimi, kütüklerin daimîliği prensibinden vazgeçilmesi, 

Mahallî idare seçimlerinde kütüklerin tanzimi ve kesinleşmesi tarihinden itibaren altı ay geçmiş 
ise yalnız o seçime ait kütüklerin yoklamaya tâbi tutulması, 

Adlî teminat prensibinin seçim kütüklerine de teşmili esasına uygun olarak kütüklerin tanzimi 
işinin hâkimin riyasetindeki kütük bürosuna verilmesi, 

Kütüklerin askıya çıkarılmadan evvel kontrolü, 
Kütüklerin muhafazasının seçim kurullarına bırakılması, 

. Seçmenlik yaşının seçim gününe göre hesaplanması, 
Seçmen kartlarının seçim kurulları başkanları tarafından hazırlanması. 
Milletvekilleri, belediye, vilâyet umumi meclis, köy muhtar ve ihtiyar meclisleri ve mahalle ihti

yar heyetleri seçimleri için ayrı ayrı, beş kütük tanzimi mecburiyetinin yarattığı lüzumsuz külfet, 
maksat ve güçlükleri bertaraf etmek üzere bütün seçimlerin bir tek kütükle idaresi ve bu sebeple 
her beş seçime ait seçmenlik vasıflarının tevhidi ve sair esas ve prensipleri ihtiva eden (5545 sayılı 
Milletvekilleri seçimi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir ek madde 
İlâvesine dair kanun lâyihası) kanuniyet kesbetm^len yukarda hulasaten arz edilen iyi esaslara is« 
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tmaden seçmen kütükleri yeniden hazırlanmadan mahalle ihtiyar heyotleVt seçimine gidilmesi, pek 
tabiî olarak halen yapılmakta olan itirazların tevalisini mucibolacaktır. 

Sözü edilen kanun lâyihası kanunlaştıktan sonra yeni kütüklerin selâmetle tanzimi için en az üç 
aylık bir zamana ihtiyaç olacağı bedihidir. 

Bu itibarla seçmen kütüklerinin kabul edilecek ıslah edilmiş, yeni esaslara göre selâmetle ve te
enni ile tanzimini temin etmek ve yeni kütüklere istinaden seçimi tam bir emniyet içinde yenilemek 
üzere mahalle ihtiyar heyetleri seçiminin 1960 senesi içinde yapılması gayesiyle mevcut mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetlerinin kanuni müddetlerinin 1960 senesi Kasım ayıtım sonuna kadar uzatıl
ması muvafık mütalâa edilmiş ve bu maksatla işbu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
T. li. M. M. 

Dahiliye Encümeni 
Esas No. 2/346 
Karar No. U) 

Vözgad. Mebusu Nazını Tan il ve izmir Me
busu Kemal Serdaroğlu'nun, 6834 sayılı Ka
nunun 7164 sayılı Kanunla tadil edilen muvak
kat maddesinin değiştirilmesine dair olup Yük
sek Riyasetçe encümenimize havale bııyrulan 
kanun teklifi; teklif sahipleri ve ilgili vekâlet 
temsilcilerinin de hıızurlariyle encümenimizde 
tetkik ve müzakere edildi : 

Teklif sahiplerinin esbabı mucibe lâyihasın
da arz ve izah ettikleri hususlar encümenimiz-
ce de muvafık mütalâa edildiğinden kanun tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Kiyasete sunulur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Reisıvekili 

Edirne Yozgad 
li. Nasuhioğlu Ö. L. Erzurumluoğlu 

Yüksek Reisliği; 
Bu M. M. ve Kâtip 

Samsun 
E. Anıt 

Aydın 
F. Batur 
Balıkesir 
F. Ocak 

Denizli 
ı. //. Sancar 

İzmir 
E. D. Başar 

Samsun 
AT. Ulusoy 

17 . VII , 1959 

Kütahya 
E. Topaler 

Amasya 
K. Eren 

Aydın 
/ / . Coşkun 

Bitlis 
R. Bingöl 

Benizli 
T. Bahadır 

Kütahya 
M. Özkefeli 

Çorum. 
K. Erdem 

YOZGAD MEBUSU NAZIM TANIL VE İZ
MİR MEBUSU KEMAL SERDAROĞLU'NUN 

TEKLİFİ 

6834 sayılı Kanunun 7164 sayılı Kanunla tadil 
edilen muvakkat maddesinin değiştirilmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 6834 sayılı Kanunun 7164 sa
yılı Kanunla tadil edilen muvakkat maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Muvakkat madde — Şehir ve kasabalarda 
halen vazife görmekte bulunan mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetlerinin kanuni müddetleri 1960 

yılı Kasım ayının sonuna kadar devam eder. 

MADDE 2. 
mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

« • • « ı 
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S. SAYISI : 353 
Gazianteb Mebusu Samih İnal ve Diyarbakır Mebusu Fikri Anğ'm, 
6835 sayılı Kanunun 7165 sayılı Kanunla tadil edilen muvakkat 

maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası (2/347) 

Yüksek Riyasete 

6835 sayılı Kanunun 7165 sayılı Kanunla tadil edilen muvakkat maddesini ıı değiştirilmesine dair 
kanun teklifimiz mucip sebepleriyle birlikte ilişik olarak takdim edilmiştir. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 
Gazianteb Diyarbakır 

L , , / ' ; K ; ' ; " ' ^ * ] - •' •; '* î " Hanıih t mü ' Fikri A nğ 

•- ~~ MUCİP SEBEPLER . , , . . - . . . - , , , 

5988 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine ve muvakkat bir madde eklenmesine 
dair olan 6835 sayılı Kanunun birinci maddes'ne tevfikan köy muhtar ve ihtiyar meclisleri âzala
rının seçimi her dört yılda bir Kasım ayının son Pazarına raslıyan günde yapılır. 

Hükmü halen mer'i olan 7165 sayılı Kanunun birinci maddesine göre de halen vazifeli bulman 
köy muhtar ve ihtiyar meclislerinin kanuni müddeti 1959 senesi Kasını ayının sonunda nihayet 
bulmakta, binnetiee Kasım ayının son Pazarına raslıyan 29 . XI . 1959 tarihinde köy muhtar ve ihti
yar meclisleri seçiminin yenilenmesi icabetmektedir. 

Ancak mahallî idareler seçim mevzuatı üzerinde daha önce vâki tadiller d o kıy isiyle Yüksek Mec
lisin encümenlerinde tebarüz ettirildiği veçhile : 

Halihazır seçmen kütüklerine karşı vâki itirazlar, bu kütüklerin tanzimin deki esaslarda ve yok
lamalarına ınütaallik hükümlerinde ıslah ve ikmali gerektiren bâzı hususların bulunduğu, seçim em
niyetinin tam bir şekilde temini için seçim kütüklerinde zamanla tesbit edilen aksaklıklar gideril
meden yeni .bir seçime gidilmesinin doğru o'nmiyacağı mütalâa edilmekte di iv 

Bu aksaklıkları bertaraf etmeye adlî teminatı ikmal ve seçim emniyetini kemaliyle temine matuf 
olarak Adliye Vekâletince hazırlanıp Yüksek Meclise arz edilmiş olan tasanda ezcümle : 

Secimin esasını teşkil eden seçmen kütük erinin her umumi milletvekili seçiminde yeniba.ştan 
tanzimi, kütüklerin daimîliği prensibinden vazgeçilmesi. 

Mahalli idare seçimlerinde kütüklerin tanzim' ve kesinleşmesi tarihinden itibaren 6 ay geçmiş 
ise, yalnız o seçime ait kütüklerin yoklamaya tâbi,tutulması, 

Adlî teminat prensibinin seçim kütüklerin'1 de teşmili esasına uygun olarak kütüklerin tanzimi 
işinin hâkimin riyasetindeki bir kütük bürosuna verilmesi. 

Kütüklerin askıya çıkarılmadan evvel hâki iti. tarafından kontrolü. 
Kütüklerin muhafazasının seçim kurullarına bırakılması. 
Seçmenlik yaşının seçim gününe göre hesaplanması, 
Seçmen kartlarının seçim kurulları başkarbrı tarafından hazırlanması. 
Milletvekilleri, belediye, vilâyet umumi meclis, köy muhtar ve ihtiyar meclisi ve mahalle ihti

yar heyetleri seçimleri için ayrı ayrı beş kütük tanzimi mecburiyetinin yarattığı lüzumsuz külfet 
masraf, ve güçlükleri bertaraf etmek üzere bütün seçimıleri-n bir tek kütük ile idaresi, ve bu sebeple 
her beş seçime ait seçmenlik vasıflarının tevhidi ve sair esas ve prensipleri ihtiva eklen (5546 sayılı 
Milletvekilleri seçimi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir elk madde 
ilâvesine dair kanun lâyihası) kanuniye't «kesbetmeden yukarda hulasaten arz edilen yeni esaslara. 
istinaden seçmen 'kütükleri yeniden hazırlanmadan 'köy muhtar ve ihtiyar meclisleri seçimine gidil
mesi, pek tabiî «larak Tıalen yapılmakta olan şikâyet ve itirazların tevalisini mucibolacaktır, 

Devr* : XI 
içtima : S 



Sözü edilen 'kanun lâyihası kanunlaştıktan sonra yeni kütüklerin selâmetle tanzimi için en az üç 
aylık bir zamana, ihtiyacolacağı bedihidir. Lâyihanın ne zaman kanuniyet kesbödeeeğini de bu
günden tâyin etmeye maddi imkân mevcut değil dür. 

Bu itibarla seçmen (kütüklerinin 'kabul edilec ek ıslah 'edilmiş yeni esaslara göre dikkat ve teen
ni ile tanzimini temin etmek ve yeni'hükümlere istinaden seçimi tam bir emniyet içinde yenilenmek 
üzere köy muhtar ve ihtiyar meeliısleri seçiminin 1960 senesi içinde yapılması gayesiyle mevcut 
köy muhtar ve ihtiyar meclislerinin kanuni müddetlerinin 1960 senesi Kasım ayının sonuna kadar 
uzatılması muvafık mütalâa edilmiş ve bu maksatla işbu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Ene ilmen i 

Esas No. 2/347 
Kurar No. il 

Yüksek Reisliğe 

(Jaziauteb Mebusu Samih İnal ve Diyarba
kır. Mebusu laikli Arığın. 6835 sayılı Kanu
nun 7165 numaralı Kanunla tadil edilen muvak
kat maddesinin değiştirilmesine dair olup Yük
sek Riyasetçe encümenimize havale buyurulan 
kanun teklifi; teklif sahipleri ve ilgili vekâ
let temsilcilerinin de huzurlariyle encümenimiz
de tetkik ve müzakere edildi : 

Teklif sahiplerinin esbabı mucibe lâyihasın
da arz ve izah ettikleri hususlar encüraenimiz-
ce de muvafık mütalâa edildiğinden kanun tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Reisvekili 

Edime Yozgad 
R. Nasuhioglu Ö. L. Erzurumluoğlu 

Bu M. At. ve Kâtip 
Samsun 
E. Ami 

Bitlis 
R. Bingöl 

Aydın 
/ / . Coşkun 

Denizli 
A. II. Sancar 

İzmir 
E. D. Başar 

Kütahya 
M. Özkefeli 

17 . VII . 1959 

Amasya 
K. Eren 

Aydın 
F. Batur 

Balıkesir 
F. Ocak 

Denizli 
T. Bahadır 

Çorum 
K. Erdem 

Samsun 
İV. Vlusoy 

Kütahya 
E. Topaler 

GAZİANTEB MEBUSU SAMİH İNAL VE 
DİYARBAKIR MEBUSU FİKRİ ARIĞ'TN 

TEKLİFİ 

6835 sayılı Kamınım 7165 sayılı Kanunla tadil 
edilen muvakkat maddesinin değiştirilmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 6835 sayılı Kanunun 7165 sa
yılı Kanunla tadil edilen muvakkat maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmişti]- : 

Muvakkat madde — Halen vazifeli bulunan 
köy muhtar ve ihtiyar meclislerinin kanuni müd
detleri 1960 yılı Kasım ayının sonuna kadar de

vam eder. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Vekil
leri Heveti memurdur. 

(S . Sayısı : 358 ) 
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1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A /2 işaretli 
cetvelin Maliye Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/399) 

T. C. 
Başvekâlet 17 . VII . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 
Sayı 71 - 951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 17.VII.1959 
tarihinde kararlaştırılan 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihasının, esbabı mucibesiyle birlikte, sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
, " . ' . . ' ":"'""; ; A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

istanbul Belediyesince evvelce inşasına başlanan ve belediyenin malî imkânsızlıkları yüzünden ya
rıda kalan Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve binanın tamamlanmasından sonra, sarf edilen 
para nispetinde Hazine ile Belediye arasında hisseli olarak tapuya kaydı ve Operanın Maarif Vekâ
letince işletilmesi düşünülmüş ve bu husus 15 . VII . 1953 tarihli ve 6165 sayılı Kanunla temin olun
muştu. 

istanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali için evvelâ 6165 sayılı Kanunla Nafıa »Vekâle
tine 10 milyon liraya kadar sâri taahhüt salâhiyeti verilmiş ve bu miktar 7027 sayılı Kanunla 25 mil
yon liraya çıkarılmıştır. 

Bütün tarih boyunca temaşa sanatının en mümtaz bir şubesi olan opera, milletlerin fikrî seviye
sini yükselten bir kültür vasıtası olarak kabul edilmiştir. Buna binaendir ki, memleketimizde de 5441 
sayılı Kanunla Maarif Vekâletine bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz bir (Devlet Tiyatrosu) kurulmuştur. 

Opera ve dram bölümlerini ihtiva eden bu teşekkülün esas gayesi memleketşümul olmaktır. Halbuki 
Devlet Operasının faaliyeti büyük şehirlere yapılan muvakkat ziyaretler hariç Ankara'ya münhasır-, 
dır. 

Devlet Operasının; nüfusu, tarihî kıymeti ve turistik ehemmiyeti izahtan müstağni bulunan istan
bul'a da bir an evvel teşmili bir zaruret arz etmekte ve Devlet Tiyatrosu da bu duruma gelmiş bulun
maktadır. 

Bir opera binasının yalnız inşası değil; tefriş, tezyin ve işletilmesi de Devletin daimî yardımına 
bağlıdır. Böyle bir işletmenin müşterek mülkiyetle tasarruf edilmesi her bakımdan mahzurlu olduğu 
gibi, Belediyeye de maddi bir menfaat temini varit görülmemektedir. Zira Devlet tiyatroları bütün 
medeni memleketlerde Devletten yardım alarak faaliyetlerini idame etmektedirler. 

Bu sebeplere binaen belediye hissesinin satınalınarak operanın tam mülkiyetinin Hazineye intika
lini temin zaruret arz ettiğinden, bu satmalmayı sağlamak için Maliye Vekâleti bütçesinin 735 nci 
faslına, karşılığı her yıl bütçesinde temin olunan tasarruflarla karşılanmak üzere, (20) milyon lira 
eklemesi maksadiyle bu kanun lâyihası hazırlanmıştır, 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No: 1/399 
Karar No. 148 

18 . VII. 1959 

Yüksek Reisliğe 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişklik yapıl
masına dair Maliye Vekâletince hazırlanan ve 
Yüksek Meclise arzı îcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 17 . VII . 1959 tarihli 
ve 71 - 951 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası encümenimize havale edilmiş olmakla Ma
liye ve Nafıa vekâletleri mümessilleri hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edidi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de muf as-
salan arz ve izah edildiği üzere evvelce İstanbul 
Belediyesince inşasına başlanan ve malî imkânsız
lık yüzünden inşaatı yarıda kalan ve bilâhara 
6165 sayılı Kanunla inşaatın Hazinece ikmali te
min olunan ve İstanbul Belediyesi ile Hazine 
arasında hisseli olarak tapuya kaydedilen İstan
bul Opera binasının tamamının Hazineye intika
lini temin maksadiyle 1959 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetve
lin Maliye Vekâleti kısmına dâhil 735 nci «Mil
lî Emlâk tefevvüz ve satmalına masrafları» faslı
na yirmi milyon lira tahsisatın eklenmesini istih
daf etmektedir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden ve Hükümet mümessillerinin 
verdikleri mütemmim izahattan sonra maddele

rin görüşülmesine geçilmiş ve kanun lâyihası Hü
kümetin telâifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bilgin 

Kâtip 
Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Ankara 
Söz hakkım mahfuzdt 

M. Akpmar 
Balıkesir Artvin Çankırı 

M. H. Timurtaş H. Çeltikçioğlu Muhalifim 
F. Arkan 

Çorum Çorum Edirne 
Y. Gürsel H. Bulgurlu M. Sarol 

Elâzığ İsparta İzmir 
Muhalifim T. Tığlı D. Akbel 

H. Müftügil 
Manisa Maraş Nevşehir 

S. Mıhçıoğlu Muhalifim N. önder 
E. Soysal 

Niğde Ordu Sinob 
Muhalifim Muhalifim ö. özen 
R. Gürsoy A. Topaloğlu 

Yozgad Yozgad 
T. Alpay Â Benderlioğlu 

(S. Sayısı : 359 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kıs

mında değişiklik yapûması hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — 1959 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
Maliye Vekâleti kısmına dâhil 735 nci; «Millî 
emlâk tefevvüz ve satınalma masrafları» faslına 
yirmi milyon lira tahsisat eklenmiştir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

17 . VII . 1959 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Bas. - Yay. ve Turz. V. V. 
A. Aker 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili ve 
Ziraat V. V. 
H. Erkmen 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Maliye Vekili 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. tleri 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. L. Kırdar 

Ziraat Vekili 

Çalışma Vekili 
H. Şaman 

Sanayi Vekili Bas. • Yay. ve Turz. Vekili 

İmar ve İskân Vekili ve 
Maliye V. V. 

M. Berk 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 

(S. Sayısı ; 359 ) 
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S. SAYISI : 360 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun 5611 
sayılı Kanunla değiştirilen 16 ncı maddesinin birinci bendinin A, 
B, C, D fıkralarının tadiline ve bu kanuna muvakkat bir madde 

eklenmesine dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/76) 

T. C. 
Başvekâlet 15 . VII. 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-142/1974 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 16 ncı 
maddesinin 1 nei bendinin A, B, C, D fıkralarının tadiline ve bu kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair, Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri 
Heyetince 21 . VT . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Harb akademileri (Kara, Hava, Deniz) tedrisatının, zamanla inkişaf eden, eğitim prensip
lerine uygun olarak değiştirilmesi icabetmektedir. 

Bu hususta akademi öğretim programlarında ve tedris esaslarında günün icaplarına uyacak 
ve ihtiyaca cevap verecek gerekli değişiklikler yapılarak daha kısa zamanda daha üstün kaliteli 
Kurmay subay yetiştirmek için icraata geçilmiş bulunulmaktadır. Fakat, halen yürürlükte bu
lunan 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun muaddel 16 ncı maddesi bu yeni
likler karşısında ihtiyaca cevap verememektedir. 

Bu itibarla vâzıı kanunun ana gayesi sabit kalmak şartiyle 16 ncı maddenin 1 nci bendinin 
- A, B, C, D fıkralarının değiştirilmesi lüzumlu görülerek ilişik kanun. lâyihası hazırlanmıştır. 

Devre : XI 
İçtima : 2 



Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No: 1/7(i 
Karar No: 13 

Yüksek Reisliğe 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi 
Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 16 
neı maddesinin birinci bendinin A, B, C, D, fık
ralarının tadiline ve bu kanuna muvakkat bir 
madde eklenmesine dair olan kanun lâyihası alâ
kalı vekâletler temsilcilerinin de iştirakleriyle en
cümenimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümet teklifinin esbabı mueibesinde serd 
edilen hususlar encümenim izce de uygun ve ye
rinde mütalâa edilerek kanun lâyihası mevcudun 
ittifakı ile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Millî Müdafaa Encümeni 
Reisi 

Nevşehir 
Z. Üner 

Kâtip 
FCocael i 

Ö. Cebeci 
(lümüşane 
N. Alp 
Konya 

Avni Akdağ 

30 . I . 1958 

Mazbata Muharriri 
Erzurum 

O. Ali Hocagil 

Ankara Artvin 
S. Soley K. Balta 
istanbul istanbul 

M. Kemalycri T. Yazıcı 
Tekirdağ Tunceli 
N. Aknoz A. Bora 
Yozgad 

/ . Hakkı Tunaboylu 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. : 1/76 

Karar No. : 150 

18 . VII . 1959 

Yüksek Reisliğe 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus ter
fi Kanununun 5614 sayılı Kanunla değiştirilen 
16 ncı maddesinin birinci bendinin A, B, C, D 
fıkralarının tadiline ve bu kanuna 'muvakkat 
'bir madde ilâvesine dair Millî Müdafaa Vekâ
letince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı îcra 
Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâle
tin 15 Temmuz 1957 tarihli ve 74-442/1974 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
Millî Müdafaa Encümeni ma^batasiyle birlikte 
encümenimize havale edilmiş olmakla Millî 
Müdafaa ve Maliye vekâletleri mümessilleri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun lâyihası, 4273 sayılı Subaylar Heye
tine mahsus terfi Kanununun 16 ncı maddesi

nin 1 nci bendinin, Harb akademileri tahsili so
nunda alınacak kıdemlere ve iktisabedilecek 
unvana matuf hükümlerinin, eğitim usul ve 
sistemlerinde zamanla vâki olan gelişmeler ne
ticesinde maksada uygun bir şekilde değişti -

•ri I meşini istihdaf etmektedir 
Lâyiha üzerinde cereyan eden müzakereler

den ve Millî Müdafaa Vekâleti mümessilinin 
verdiği mütemmim izahattan sonra lâyihanın 
sevkını mucip sebepler encünıenimizce de ye
rinde görülerek maddelerin görüşülmesine ge
çilmiş ve encümenimizin tadilen kabul ettiği 
metne göre başlık değiştirilme'k ve birinci mad
denin metin ve fıkralarında vuzuh maksa-
diyle bâzı değişiklikler yapılmak ve (D) fıkra
sının ilgasına dair hükmü ihtiva eden 2 nci 

(S. Sayısı : 360 
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madde eneümenimizee yeniden tedvin ve mu
vakkat maddede kanun hükümlerinin (Kıdem 
bakımından) makable teşmil edileceği tasrih 
edilmek suretiyle tadilen ve yürürlük madde
leri madde numaraları teselsül ettirilmek su
retiyle Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. H. Ünal 
Ankara 

M. Akpmar 

Mazbata Muharriri 
izmir 

B. Bügm 

Afyon, K. 
M. Â. Ülgen 

Artvin 
H. Çelükçioğlu 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Çorum 
H. Bulgurlu 

Edirne 
M. Sarol 
İsparta 
T. Tığlı 
Manisa 

S. Mıhçıoğlu 
Nevşehir 
iV. önder 

Ordu 
A. Topaloğlu 

Yozgad 
T. Alpay 

Çankırı 
F. Arkan 

Çortö» 
Y. Gürsel 

Elâzığ 
// . Müftügil 

izmir 
D. Akbel 

Mara§ 
E. Soysal 

Niğde 
R. Gürsoy 

Sinob 
ö. özen 
Yozgad 

Â. BenderHoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Ka
nununun 5611 sayılı Kanunla deği§tirilen 16 net 
maddesinin 1 nci bendinin A, B, C, D fıkrala
rının tadiline ve bu kanuna muvakkat bir mad

de eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4273 sayılı Subaylar Heyeti
ne mahsus terfi Kanununun 5611 sayılı Kanun
la değiştirilen 16 ncı maddesinin 1 nci bendinin 
A, B, C, D fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

1. Harb akademilerini bitiren subaylara aşa
ğıdaki kıdem zamları verilir: 

•A) Harb akademileri (Kara, Hava, Deniz) 
birinci sınıfını orta ve daha yukarı derecede bi
tirenlere kurmay yardımcısı unvanı verilerek 
bir yıl, 

B) Harb akademileri (Kara, Hava, Deniz) 
ikinci sınıfını başarı ile bitirenlere bir yıl ve 
bunlardan Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetin-
ce tesbit olunan esaslara göre asgari bir, âzami 
iki yıl çeşitli kurmay görevlerindeki stajlarını ik
mal edip buralarda ehliyet gösterenlere Kurmay 
unvanı verilerek ayrıca bir yıl, 

C) Yüksek Kumanda Akademisini başarı ile 
bitiren Kurmay subaylara bir yıl, 

Kıdem zammı verilir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN, TADİLİ 

4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Ka
nununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 16 net 
maddesinin 1 nci bendinin A, B, C fıkralarının 
tadiline, D fıkrasının ilgasına ve bu kanuna mu

vakkat bir madde eklenmesine dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine 
mahsus terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla 
değiştirilen 16 ncı maddesinin 1 nci bendinin A, 
B, C fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

1. Harb akademilerini bitiren subaylar-a 
aşağıdaki kıdem zamları verilir : 

A) Harb akademileri; (Kara, Hava, Deniz) 
birinci sınıfını orta ve daha yukarı derecelerde 
bitirenlere bir yıl; 

B) Harb akademileri; (Kara, Hava, Deniz) 
ikinci sınıfını en az iyi derece ile bitirenlere bir 
yıl ve bunlardan Erkânı Harbiyei Umumiye Ri-
yasetince tesbit olunan esaslara göre asgari bir, 
âzami iki yıl çeşitli kurmay görevlerindeki staj
larını ikmal edip buralarda ehliyet gösterenlere 
Kurmay unvanı verilerek ayrıca bir yıl; 

C) Yüksek Kumanda Akademisini en az iyi 
derece üe bitiren kurmay subaylara bir yıl, 

Kıdem zammı verilir. 
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Hü. 

D) Verilen zamların tamamı hiçbir suretle 
dört seneyi geçemez. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden evvel bu statüye tâbi olarak Harb akade
milerini (Kara, Hava, Deniz) bitiren subaylar da 
bu kanun hükümlerinden istifade ederler. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa Vekili memurdur. 

21. VI . 1957 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
M. M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
G. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
T. îleri 

îkt. ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

İşletmeler Vekili 
S, Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Dr. N. Gedik 
Maliye Vekiii 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 
E. Menderes 

Sıh. ve iç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Buddkoğlu 
Çalışma Vekili 

Mümtaz Tarkan 

B. E. 

MADDE 2. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine 
mahsus terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla 
değiştirilen 16 ncı maddesinin birinci bendinin 
D fıkrası ilga edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden evvel bu statüye tâbi olarak Harb aka
demilerini ; (Kara, Hava, Deniz) bitiren subaylar 
da kıdem bakımından bu kanun hükümlerinden 
istifade ederler. 

MADDE 3. — Hükümetin ikinci maddesi 3 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin üçüncü maddesi 4 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

»m<i 
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Devre : XI *\f\ i 
îçtima 2 S. S A Y I S I : OD I 

Mardin Mebusu Aziz Uras'm, Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 
17 nci maddesine bağlı cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun 

teklifi ve Muvakkat Encümen mazbatası (2/234) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

6119 sayılı Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 17 nei maddesine ekli cetvelin kaldırılıp yerine ili-
ş*k cetvelin eklenmesine dair kanun teklifim esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 
4 . X I I . 1958 

Mardin Milletvekili 
Dr. Aziz Uras 

ESBABI MUCİBE 

611!) sayılı Kanunla kurulan Adlî Tıp Müessesesinde çalışan ilim adamları ve memurlarına bu 
müessesenin bünyesi icabı, hizmetlerinin çok külfetli olması, buna mukabil aldıkları maaş ve 
ücretlerin tatminkâr bulunmayışından maada bu kanunun 13 ncü maddesi ile her hangi bir ek görev 
almaları da ınenedilnıiş bulunmasına binaen son zamanlarda bu müesseseye rağbet çok azalmış 
asistan bulmak dahi müşkülât arz etmekte bulunmuştur. 

Kanunun 1 nci maddesine göre, bu müessese, adalet işlerinde bilirkişilik vazifesiyle mükellef 
olmak üzere, Adalet Bakanlığına bağlı bir.' müessese, gördüğü iş itibari 1 e de hâkimlere mes
net ve muvazi hizmet ve vazifede bulunduğuna göre, hâkimler gibi mütalâa edilmek ve tazminatta 
da aynı muvazaatı muhafaza etmek gerektiği mütalâa edilmiştir. Buna binaen hazırladığım Kanun 
tasarısı hakkında gereken muamelenin yapılmasını arz ve istirham ederim. 

Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümeni 18 . VII , 1959 

Esas No: 2/234 
Karar No: 2 

Yüksek Reisliğe 

6119 sayılı Kanunun 17 nci maddesine bağlı 
3 numaralı cetvel ile adlî tıp mütehassıslarına 
ait ödeneklerin artırılmasına dair Mardin Mebu
su Aziz Uras'm kanun teklifinin, Yüksek Heyeti 
Umumiyenin, Adliye ve Bütçe encümenlerinden 
seçilmiş beşer kişiden mürekkep Muvakkat Encü
mende müzakeresi hakkında ittihaz edilen karar 
gereğince teşekkül eden encümenimizde, teklif 

sahibi ile Adliye ve Maliye vekâletleri temsilcile
rinin huzurlariyle müzakeresi yapıldı : 

Memleketimizde gelişen iktisadi şartlara mu
vazi yükselen hayat seviyesi göz önünde tutula
rak, cemiyet ve Devlet hayatında rolü başta gelen 
hukuk müesseselerimizden, Devlet Şûrası, Divanı 
Muhasebat, adlî ve kaza mensuplarının tazminat 
ve tahsisatları Büyük Meclisimizin ahiren kabul 



buyurduğu kanunlarla artırılmıştır. Bu teşekkül
lere tahsisat kabul eden kanunlar gibi 8 . VII . 
1953 tarihli ve 6119 sayılı Kanunla kurulan Adlî 
Tıp Müessesesinin, Müessese ve Meclisi Reisi ile 
Meclis asıl ve yedek azalarına, şube mütehassıs 
müdürleri ve mütehassları ile Adlî Tıp Müesse
sesi Reis Muavini, Adlî Tıp Meclisi raportörle
rine ve adlî tabiplere bu kanunun 17 nci maddesi 
ile tazminat konulmuş bulunmaktadır. 

Gerekli görülen bu tazminat, müessesenin 
fonksiyonu yani ceza ve hukuk sahasında haki
katin tecellisine medar olacak bâzı maddi delil
lerin fen ve ihtisasın hassas tetkikine vabeste bu
lunması, bu ameliyeyi ifa edecek ihtisas erbabı
nın hizmetlerinin değerlendirilmesi kadar mes-
leke bağlanmaları için maddeten tatmin olunması 
esasına müstenid bulunmaktadır. Kaldı ki, 
kendileri tıp mütehassısı oldukları halde hariç
te icrayı sanat etmekten memnu bulunmakta
dırlar. 

Tıp meslekinin serbest hayattaki cazip faa
liyet sahası ve müessese hizmetinin ağırlığı kar
şısında kendilerine sağlanmış olan tazminata 
rağmen bu kanunun mer'iyete girdiği 1953 yı
lından beri mevcut 68 kadrodan yarısı boş bu
lunmakta ve intikal eden işler sıra bulamadığı 
için adalet kaziyesinin istihdaf ettiği sürate 
aykırı olarak uzun müddet intacedilmekten 
m ahrum kaim aktadır! ar. 

Adlî Tıp Müessesesi hukukun temellerinden 
biridir. Ve Türkiye mahkemelerinde vürude-
den bütün işlerde son mercii bulunmaktadır. 
Başka memleketler bu teşekküle adlî müessese
ler kadar önem vermişlerdir. 

Adlî Tıbbın bu ehemmiyetini aynı zamanda 
ödenek kifayetsizliğinden dolayı duçar olduğu du
rumunu gözönünde bulunduran encümenimiz em
salinde olduğu gibi mevzuubahis tahsisatın ar
tırılmasını gerekli bulmuştur. 

Bu meyanda adlî fonksiyon içinde ve ada
letin tecellisi gayesiyle yer almış bulunması iti
bariyle tahsisatın miktarı için hâkimler ödene
ği kıstas alınmış, teklifte 10 neu derece zikre
dilmemekle beraber kanunumuzun bu derece için 
hizmet kadrosu kabul etmiş olmasiyle bu dere
ceye de tahsisat verilmesi uygun görülmüştür. 

Teklifin 2 nci ve 3 ncü maddeleri tadilen ka
bul edilmiştir. 

Serd olunan mucip sebeplerle hazırlanan ka
nun ve cetvel müstaceliyetle ve*takdimen mü
zakere olunmak üzere ittifakla kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Uiya-set Makamına sunulur. 

Muvakkat Encümen 
Reisi 

Balıkesir 
V. A sena 

Kâtip 
Aydın 

A7. Geveci 

Kırşehir 
//. Çopuroglu 

Edirne 
M. S ar ol 

M az bata M aha i' riri 
Nevşehir 

//. H. Ülkün 

İzmir 
N. Davran 

Rize 
/. Akçnl 

Vozgad 
T. Alpay 
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MARDİN MEBUSU AZİZ URAS'IN TEKLİFİ 

6119 sayılı Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 17 
nci ynaddesine ekli cetveli kaldırılıp yerine bu 
kanuna bağlı bir cetvelin ikamesine dair Kanun 

.MADDE 1. — 6119 sayılı Adlî Tıp Müesse
sesi Kânununun 17 nci maddesine ekli cetvel 
kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı cetvel 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 31 Aralık 1958 ta
rihinden itibaren meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini iciraya 
İcra Vekilleri Heveti memurdur. 

Mardin Mebusu Aziz Uras'm teklifine bağlı cetvel 

[3] SAYILI CETVEL 

Derece 

2 
81 
H 

6] u 
9J 

Lira 

800 

600 

400 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 17 nci madde
sine ekli 3 sayılı: cetvelin kaldırılmasına ve bu 

kanuna bağlı cetvelin ikamesine dair Kanun 

MADDE 1. — 6119 sayılı Adlî Tıp Müesse
sesi Kanununun 17 nci maddesine ekli (3) sa
yılı cetvel kaldırılmış ve yerine bu kanuna 
bağlı cetvel konulmuştur. 

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

Ağustos 1959 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Adliye Vekili memurdur. 

Muvakkat Encümenin 

Derec< 

2l 

±1 

6 1 
7 

8J 
9 

10 

CETVEL 
tadiline bağlı 

% 
Tazminat miktarı 

3 Lira 

800 

650 

550 

400 
250 

mmm 
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Devre : XI c 

İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Hazineden belediyelere devredilecek arazi ve arsalar hakkında 
kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1 /405) 

T. C. 
Başvekâlet 20 . VII . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71- 954/1673 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 20.VII.1959 
tarihinde kararlaştırılan Hazineden belediyelere devredilecek arazi ve arsalar hakkında kanun lâ
yihasının, esbabı mucibesiyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

5218 sayılı Kanunla Ankara Belediyesine 5228 ve 6188 sayılı kanunlarla bütün belediyelere ucuz 
meskenler inşası veya meskeni olmıyan vatandaşlara arsa tevzii, yahut ruhsatsız yapılan meskenlerin 
durumunu ıslah sadedinde yeni iskân bölgeleri tesisi gayesiyle Hazine, özel idare ve (Vakıflar İda
resi hariç) mülhak bütçeli dairelere ait gayrimenkullerin vergi kıymeti üzerinden devri esası kabul 
olunmuştu. 

5218 ve 5228 sayılı kanunları ilga eden 6188 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmüne göre, beledi
yelere devrolunacak arazi ve arsaların bedelleri, devrin yapıldığı yıl Arazi Vergisine matrah olan kıy
metleri üzerinden 10 yılda ve 10 müsavi taksitte faizsiz olarak ödenmek şartiyle devir ve temlik olun
maktadır. « £ • - b f- ; 

6188 sayılı Kanun devredilen arazi ve arsalar için bir bedel kabul etmiş olmakla beraber, bu bedel, 
devrolunan arazi ve arsaların rayiç kıymetine göre çok cüzi ve daha açık bir ifade ile tamamiyle sem
bolik bulunmaktadır. * -;6'•*"" ?'' • 

Hazine emvalinin vergi kıymeti ile belediyelere, devri, şehir ve» kasabaların imarı ve mesken mese
lesinin halli gibi mevzularda mühim vazifeler tahmil edilmiş bulunan belediyelere bu hizmetleri ya
pabilmek imkânının sağlanması gayesine matuftur. * f ? ****";'"") ' 

Fakat tatbikatta çok cüzi bedellerle yapılan bu devirler birçok formalitelere ve zaman zıyaına se
bebiyet verdiği gibi muayyen sahalarda bile vergi kıymetlerinin tahalüfü, vatandaşlara arsa tevziinde . 
değişik bedeller talebine müncer olmakta ve buna mukabil Hazineye mühim bir menfaat de sağlana
mamaktadır. 

Bu sebeplerle vergi kıymeti üzerinden sembolik bedellerle belediyelere devredilegelmekte olan Hazi
neye ait arazi ve arsaların bedelsiz olarak temliki sağlanmak üzere bu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Kanun lâyihasının mevzu ve şümulünü tâyin eden birinci maddesiyle, Hazinenin belediye hudut
ları içindeki arazi ve arsaları, bir âmme hizmetine tahsisli olanlarla modern, yeni askerî garnizonlar 
ve kışlalar tesisi gayesiyle 6771 sayılı Kanun şümulüne alınmış bulunan Millî Müdafaa Vekâletine tah
sisli bulunanlar haricolmak üzere, bedelsiz olarak belediyelere devrolunmaktadır. 

Mevcut bir şehrin imar ve ıslâh edilmesi, zaruri istimlâkler sebebiyle büyük malî külfetleri istil
zam ettiği gibi sarf edilen emeklerle mütenasip bir kemale eriştirilmesi de güçtür. Bu sebeple bo§ sa-
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halar üzerinde büyük şehirler civarında yeni mahalleler tesisi zaman ve para bakımından daha elve
rişli olduğundan, şehircilikte bu istikamete müteveccih faaliyetler mevcttur. Bu itibarla halen belediye 
hudutları dışında olan ve belediye hudutlarına ithali takarrür edecek sahalardaki arazi ve arsaların da 
birinci madde hükmüne tâbi tutulması zaruri görülmüş ve bu maksatla ikinci madde hazırlan
mıştır. 

6188 sayılı Kanun hükümlerine göre, yapılan tapu muamelelerinde tatbikatta görülen güç
lükler ve zaman ziyamı önlemek, suhulet ve sürat temini maksadiyie 3. ncü madde tedvin edil
miştir. 

6188 sayılı Kanunla belediyelere devrolunan Hazine mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve ta
sarrufu altındaki arazi ve arsaların devri bu kanun lâyihasiyle yeni bir şekle bağlanmış oldu
ğundan 4 ncü madde ile, 6188 sayılı Kanundaki Hazine mallarının devrine mütaallik hükümleri 
kaldırılmışta. 

Hazineye ait arazi ve arsaların bedelsiz olarak belediyelere devri prensip itibariyle kabul 
edilince daha evvel yukarda bahsolunan kanunlarla vergi kıymeti üzerinden müdevver emva
lin bakiye taksitlerinin terkini de bir zaruret halini almış ve bu maksatla muvakkat madde 
hazırlanmıştır. 

Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen '"^;~:- ':^.r^j!^0k0'i 20 . VII . 1959 

Esas No. î/405 '™Z>L V *"'"r'"'?:.'\ 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Hazineden belediyelere devredilecek arazı ve 
arsalar hakkındaki kanun lâyihası encümeni
mizde alâkadar Hükümet mümessillerinin de iş
tirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Hükümet lâyisasmm esbabı mucibesinde arz 
ve izah edilen hususlar encümenimizee de mu
vafık mütalâa edildiğinden aynen kabul edil
miştir. 

Yüksek Meclise sunulmak üzere Riyasete say
gıyla sunulur. 

Muvakkat Encümen 
Reisi Mazbata Muharriri 

Yozgad tSamsun 
Ö. L. Ermrumhıoğlıt E. Anıt 

Kâtiı» 
Muş Kütahya 

N. Çağhyan M. Özkefeli 

Bitlis Konya 
.V. Barut II. ölçmen 

Manisa Bursa 
S1. Akdağ II. Bayrı 

Kocaeli Sinob 
Ö. Cebeci Ö. özen 

Konya Afyon K. 
M. Bağrıaçık M. Â. Ülgen 
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— 3 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hazineden belediyelere devredilecek arazi ve 
arsalar hakkında kanun lâyihası 

' MADDE 1. — Hazinenin mülkiyetinde ve 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
arazi ve arsalardan, belediye hudutları içinde 
bulunanlar, imâr plânı olsun veya olmasın, 6188 
sayılı Kanunda yazılı maksatlarda kullanılmak 
üzere" bedelsiz olarak belediyelerin mülkiyetine 
geeer. 

Ancak, bir âmme hizmetine tahsis edilmiş 
olanlarla, 6771 sayılı Kanunun şümulüne giren 
arazi ve arsalar bu hükümden müstesnadır. 

Bu kanunun tatbikatı dolayısiyle yapılacak 
imâr plânlarında umumi muvazeneye dâhil dai
relerin ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle tef
rik olunanlar, evvelce Hazineden belediyelere 
devredilmiş ise bedelsiz olarak Hazineye iade 
olunur. 

MADDE 2. — Belediye hudutları dışında ol
makla beraber, şehir ve kasabaların müstakbel 
inkişafı bakımından belediye hudutları içine 
alınması belediye meclislerince kararlaştırılarak, 
İmar ve İskân Vekâletince tasdik edilecek saha
lar dâhilinde bulunan Hazineye ait arazi ve ar
salar da birinci madde hükmüne tâbidir. 

MADDE 3. — Tapu daireleri, bu kanuna 
tevfikan belediyelere intikal eden belediye hu
dutları içindeki arsa ve arazinin, mevkiini, cin
sini, varsa ada ve parsel numaralarını ve mesa
halarını gösterir listelerini en geç altı ay zarfın
da hazırlıyarak belediyelere tevdi eder. 

Belediye hudutları dışındaki arazi ve arsa
ların belediyelere intikaline mütaallik muamele
leri, İmar ve İskân Vekâletince musaddak bele
diye meclisi kararlarının ilgili tapu dairelerine 
tevdii tarihinden itibaren bu dairelerce en geç 
altı ay zarfında ikmal olunur. 

MADDE 4. — 6188 sayılı Kanunun, Hazine 
ııin mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarru
fu altında bulunan arazi ve arsaların devrine 
mütaallik hükümleri kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — 5218, 5228 ve 
6188 sayılı kanunlara is t inaden vergi kıymeti 
üzerinden Hazinece beledyelere devrolunan ara
zi ve arsaların ödenmemiş taksitleri ve bu mak
satla Hazine lehine müesses ipotek kayıtları ter
kin olunur. Tahsil edilmiş olan taksitler iade 
olunmaz. 

MADDE 5. 
riyete girer. 

Bu kantin neşri tarihinde me-

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Turz. V 

A. Aker 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F.R. Zorlu 

Maarif Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât Vr. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 

Ticaret Vekili 
/ / . Erkmen 

Güm. ve İuh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Sanayi Vekili 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. Lûtfi Ktrdar 

Ziraat Vekili 
N. Ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Şaman 

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

İmar ve İskân Vekili ve Koordinasyon Vekili ve 
Maliye V. V. Sanayi V. V. 

M. Berk S. Atamah 

\>m<* 
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Devre XI 3 A 0 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : 0 0 0 

1959 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı ( A / 2 ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 

Encümeni mazbatası (1 /401) 

T. C. 
Başvekâlet . 20 . VII . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-958/1670 
Eki : 3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 20. VII . 1959 
tarihinde kararlaştırılan 1959 malî yılı Muvazenei" Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işa'retli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihasının, esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte, sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYÎHAST 

F. Eklenen İ z a h a t 

Maliye Vekâleti 

792 30 000 000 1959 yılı bütçesiyle Karayolları Umum Müdürlüğü bütçesinin 781/70 faslına ko
nulmuş olan 70 milyon liralık vilâyet ve köy yolları yardım tahsisatı Vekiller He
yeti karariyle vilâyetlerin vilâyet ve köy yolları yapım ve bakımı ile ilgili husus
lara tahsis edilmiş bulunmaktadır. 
Ancak ele alınmış bulunan büyük köprülerin inşalarının süratle ilerlemesi ve' ge
çen yıllardan ele alınmış olan 5475 kilometre yola ilâveten daha 2 449 kilometre 
vilayet yolunun bakım ve onarımının Karayollarınca yeniden ele alınması ile ve 
bâzı mühim vilâyet yollarının inşalarının Karayolları tarafından gerek emanet ve 
gerekse ihale suretiyle tedvir edilmesi için bu tahsisatın sene sonuna kadar kifa
yet etmiyeceği müşahede edilmiştir. 
Ayrıca Karayollarınca anlaşma ile temin edilen ve vilâyetlerin makina ihtiyacını 
karşılamak üzere vilâyetlere tevzi edilecek olan kamyon ve diğer yol makinalarmm 
ilk taksitleri ile nakliye; sigorta ve diğer masrafları için munzam bir tahsisata 
ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

79:i 10 000 000 Köylerimize içme suyu getirilmesi ve "susuz halkımızın temiz, sıhhi ve bol içme su-
\ yuna kavuşturulması me'vzımmın ele alınmış bulunan en hayırlı işlerden birisi ol

duğuna şüphe yoktur. Bu hususta her yıl bütçeye ehemmiyetli miktarlarda tahsisat 
konulmuş ve 1959 malî yılında da köy içme suları için 29 milyon liralık bir tahsi
sat tefrik olunmuştur. 

i \ Ancak ilk zamanlarda nispeten meçhul olan bu mevzu seneler geçtikçe yapılan 
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F. Eklenen İ z a h a t 

tetkikat ve anketler neticesinde oldukça aydınlanmış ve bugünkü bütçe temposu 
ile dâvanın en az 10 - 15 senede halledilebileceği anlaşılmıştır. 
Zira bugüne kadar daha ziyade yakın membalardan faydalanılarak veya mev
cutlar ıslah olunarak çok adedde köy suya kavuşturulmuş ise de bundan sonra 
çok uzak ve pahalı münferit isalelerle etüd neticesi meydana çıkan birçok grup 
köy projelerinin realize edilmesi konusu ile karşıkarşıya bulunulmaktadır. 
Bu suretle büyük keşifler karşısında bulunulması mevzuunun halli için bütçe 
bakımından daha uzun zaman;!, ihtiyaç göstermektedir. 
Halbuki köylümüzün susuzluk sebebiyle çok muztar durumda olması ve birçok 
köylere su getirilmiş bulunmasının bu nimetten müstefidolmıyanlarm ıstırabını 
artırdığı ve bu sebeple devamlı taleplere yol açtığı bir vakıadır. Ve yine bu se
beple 1959 bütçesine konulan 29 milyon lira da tamamen harcanmış bulıuı-
maktadı r. 
Bu itibarla 1959 malî yılı bütçesinin mezkûr tertibine 10 milyon liralık ek tah
sisat konulması zaruri görülmüştür. 8 

798/10 5 000 000 Yurdumuzun imarı faaliyetine muvazi olarak her biri eşsiz değerde olan âbide
lerimizin tamir ve restore işlerinin geniş çapta ele alındığı malûmdur. 
Hazırlanmış olan programa göre yalnız bu yıl ki çalışmalar için 18 milyon liraya 
ihtiyaç bulunmaktadır. Diğer taraftan gerek şehirlerimizde gerekse köylerimiz
de hayırsever halkımızın cami inşası hususunda gösterdiği arzu ve gayret gün
den güne artmakta olup bunlara Hükümetçe.de birer miktar yardım yapılması 
zaruri bulunmaktadır. 
Gerek âbide tamirleri için lüzumlu masrafın gerekse dernek ve köyler eliyle ya
pılan inşaatlar için vukubulan taleplerin mehmaemken karşılanabilmesini lemi-
nen mezkûr meblâğın eklenmesine ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Maarif Vekâleti 

742 15 000 000 1957 yılında 742 nci fasıldan alman 42 milyon liralık ödenekle 853 yeni okul, 758 
ikmal ve onarım yapılmış iken 1958 yılında alınan 30 milyon liralık tahsisat!-\ 
1957 ye nazaran 118 noksaniyle 735 okul yapılabildiği, 253 okul inşaatının ik
mal edilemediği ve bu meyanda daha çok sayıda okul yaptırma gayretinde 
bulunan vilâyetlerin borçlu doruma düştükleri tesbit edilmiştir. 
Mahallî yardımların kifayetsizliği ve bütçe ile ayrılan ödeneğin ihtiyaca yeteri 
kadar cevap vermemesi, diğer taraftan alman ödenekten bir kısmının Amerika'
dan hibe suretiyle alınacak baraka okulların nakliye, montaj ve diğer masrafla
rına karşılık olarak ayrılması, halkın devamlı ve İsrarlı okul istekleri karşısın
da daha çok sayıda okul yapımı mümkün bulunamadığından gerek ihtiyaçla!! 
kısmen karşılamak ve gerekse fazla sayıda okul yaptırabilmek bakımından bütçe 
ile kabul edilen 30 milyon liraya ilâveten daha 15 milyon liralık ek ödeneğe 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

Mezkûr 60 milyon liralık munzam tahsisatın bütçe tasarruf atı ile gelir fazlasından karşılardı 
cağı tahmin edilmektedir. 

( S. Sayısı : 363 ) 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. j/401 
Karar No. 155 

20 . VII . 1959 

Yüksek Reisliğe 

1959 malî yılı Mtivazenei Umumiye Kanunvuıa 
bağh (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılıp Başvekâletin 20 Temmuz 1959 tarihli ve 
71 - 958/1670 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kon
trol Umum Müdüm hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, 1959 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetve
lin ilişik cetvelde gösterilen fasıl ve maddelerine, 
Karayolları Umum Müdürlüğüne (30 000 000). 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne (10 000 000). 
dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir 
ettirilecek hayrata yardım olarak Vakıflar 
Umum Müdürlüğü Bütçesinin 798 nci faslının 
10 ncu maddesine (5 000 000) ve köy okulları 
ile öğretmen ve sağlık memurlar] evleri yapımı 
için para ve ayni yardım olarak Maarif Vekâ
leti Bütçesinin 742 nci faslına (1.5 000 000». 
milyon lira ki ceman (60 000 000) milyon lira 
munzam tahsisat verilmesini temin maksadiylc •> 
ihzar ve sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihanın şevkini mucip sebepler ve Maliye 
Vekâleti mümessilinin verdiği mütemmim, iza
hat Encümenimizce de verinde görülerek madde

lerin müzakeresine geçilmiş ve lâyiha cetveli ile 
birlikte Hükümetin teklifi veçhile Encümenimiz
ce de aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. tmre 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bilgin 
Afyon Karahisar 

M. A. Ülgen 

Artvin 
H. ÇeZtiçioğlu 

Bolu 
#. Bilir 
Denizli 

.1 . R. Karaca 
Eskişehir 

M. Başkurt 
tstanbul 
/. Sevel 
Manisa 

AS\ Mihçıoğlu 
Rize * 

M. Önal 
Trabzon 
/. Şener 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. H. Ünal 
Ankara 

t. Seçkin 
İmzada bulunamadı 

Artvin 
Y. Gümüşel 

Çorum 
//. Bulgurlu 

Denizli 
M. Karasan 

İsparta, 
T. Tığlı 

tzmir 
D. Akbel 
Nevşehir 
İV. Önder 

Siird 
M. D. Süalp 

Yozgad 
T. Alpay 

Balıkesir 
H. Timurtaş. 

Çorum 
Y. Gürsel 
Diyarbakır 
//. Turgut 

İstanbul 
N. Kırsan 

Kayseri 
Ö. Kavuncu 

Rize 
/. Akçal 

Sinob 
ö. özen 

Zonguldak 
H. Timur 

(& Sayısı : 868) 
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HÜMETİN TEKLİFİ 

1959 malı yılı Muvazeneİ Umumiye Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişildik yapılması 

hakkında Kan un lâyihası 

MADDE 1. — 1959 malî yılı Muvazeneİ 
Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetve
lin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine (60 000 000) 
liralık munzam aihsisat verilmiştir. 

MADDE 2. Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete" girer. 

MADDE o. — Bu kanun hükümlerim icraya 
Maliye Vekili memurdur. 20 . VII . 1959 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve Devlet Vekili ve 
Bas - Yay. ve Tııı-z. V. V. Münakalât V. V. 

A. Aker M. KurbanoğTk 
Devlet Vekili Adliye Vekili 

E. Buddkoğlu 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

lariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
E. Erkmen 

(TÜIU. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

.Münakalât Vekili 

Sanayi Vekili 

Malive Vekili 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 
Sili. ve İc. Mua. Vekili 

.Dr. Lûtfi Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. Ökmen 

Çalışma Vekili 
II. Şaman 

Bas.-Yay. ve Turz. Vekili 

ti nar ve İskân Vekili ve 
Maliye V. V. 

M. Berk 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V ~ 
S. Ataman 

M.. 

Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

Ödeneğin çeşidi Liri 

* Maliye Vekâleti 
792 5589 .sayılı Kanunun 19 ucu maddesinin 

5 nci fıkrası gereğince Karayolları Umum 
Müdürlüğüne 30 000 000 

798 Yatırımlar için Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğüne 1.0 000 000 

Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
798 10 Dernekler ve köyler tarafmdan inşa veya ta

mir ettirilecek hayrata yardım 5 000 000 

Maarif Vekâleti 
742 5210 sayılı Kanuna göre yapılan köy okulları 

ile öğretmen ve sağlık memurları evleri ya
pımı için para ve ayni yardım 15 000 000 

Yekûn 60 000 000 

«M»< 

( S . Sayısı : 363) 



Devre : XI İ%ğ% ğ 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 0 0 4 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe En

cümeni mazbatası (1/403) 

T. C. 
Başvekâlet M0.TÎI.1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-955/1674 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek .Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îera Vekilleri Heyetince 20.VII.1959 
tarihinde kararlaştırılan Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılnıası hakkında, kanun lâyihasının, esbabı mucibesiyle birlikte, sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1959 yılı bütçesi ile Karayolları Umum Müdürlüğü nütçesinin 781/70 bölümüne konulmuş olan 
70 000 000 liralık vilâyet ve köy yolları yardım talhsisatı Vekiller Heyeti karariyle vilâyetlerin 
vilâyet ve köy yolları yapım ve 'bakımı ile ilgili hususlara tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak ele alınmış bulunan büyük köprülerin inşaatlarının süratle ilerlemesi ve geçen yıllardan 
ele alınmış olan 5 475 kilometre yola ilâveten daha 2 449 kilometre vilâyet yolunun bakım ve ona
rımının Karayollarmca yeniden ele alınması ile ve bâzı mühim vilâyet yollarının inşalarının Ka
rayolları tarafından gerek emanet ve gerekse ihale suretiyle tedvir edilmesi için bu tahsisatın sene 
sonuna kadar kifayet etmiyeceği müşahede edilmiştir. 

Ayrıca Karayollarmca anlaşma ile temin edilen ve vilâyetlerin makina ihtiyacını karşılamak 
üzere vilâyetlere tevzi edilecek olan kamyon ve diğer yol makinalarmın ilk taksitleri ile nakliye, 
sigorta ve diğer- masrafları için munzam bir tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Yukarıda yazılı sebeplerle ilişik kanun lâyihası hazırlanarak takdim kılınmıştır. 
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Bütçe Encüm 

T. B. AL M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/403 
Karar No. 152 

Yüksek 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan 
ve Yüksek Meclise arzı îcra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılıp Başvekâletin 20 Temmuz 1959 ta
rihli ve 71-955/1671. sayılı tezkeresiyle gönde
rilen kanun lâyihası encümenimize havale edil
miş olmakla Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kon
trol ve Karayolları Umum müdürleri hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde arz edilen -mu
cip sebeplere istinaden Karayolları Umum Mü
dürlüğü 1959 Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin 781 nci (Yollar, köprüler ve bina
lar) faslının 70 nci (Vilâyet ve köy yolları ya
pımı ve yapımına yardım) maddesine (30 000 000) 
lira munzam tahsisat verilmesini ve bu miktarın 
da Hazine yardımından teminini istihdaf etmek
tedir. 

Lâyihanın sevkım mucip sebepler encümeni
mi zce de yerinde görülerek Karayolları Umum 
Müdürünün verdiği mütemmim izahattan sonra 
maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve Lâyiha 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş 
tir; 

i mazbatası 

. . . . 20 . VII . 1959 

Reisliğe 

Kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Mazbata M. Kâtip 
Balıkesir îzmir Diyarbakır 
H. îmre B. Bügin M. H. Ünal 

Afyon Karahisar Ankara 
M. Â. Ülgen I. Seçkin 

Artvin 
H. Çeltiçioğlu 

Bolu 
8. Bilir 
Denizli 

A. R. Karaca 
Eskişehir 

M. Başkurt 
İstanbul, 
/. 8ev el 
Manisa 

8. Mıhç/ioğlv 
Rize 

M. Önal 
Trabzon 
/. Şener 

imzada 

Artvin 
¥. Gümüşel 

Çorum 
H. Bulgurlu 

Denizli 
M. Karasan 

İsparta 
T. Tığlı 

izmir 
D. Alcbel 
Nevşehir 
N. Önder 

Siird 
.¥. D. Süalp 

Yozgad 
T. Alpay 

bulunamadı 

Balıkesir 
ff. Timurtaş 

Çorum 
Y. Gürsel 
Diyarbakır 
ff. Turgut 

İstanbul 
N. Kırşan 

Kayseri 
O. Kavuncu 

Rize 
/. Akçal 

Sinob 
Ö. özen 

Zonguldak 
H. Timur 

( S. Sayısı : 364 ) 
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Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 yık Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdür
lüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 781 nci (Yollar, köprüler ve 
binalar) faslının 70 nci (Vilâyet ve köy yolları 
yapımı ve yapımına yardım «Dağıtım ve. harca
ma şekli Heyeti Vekileee belirtilir») maddesine 
(30 000 000) liralık munzam tahsisat verilmiş
tir. 

MADDE 2. —- Karayolları Umum Müdür
lüğü 1959 Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 2 nci (Hazineden yardım) faslına 
(30 000 000) lira eklenmiştir. 

MADDE 3. 
meriyete girer. 

Bu kanun nesri tarihinde 

MADDE 4. •— Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

20 . VI I . 1959 
• Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Bas - Yay. ve Tın-/. V. V 
A. A her 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 

M. Kurbanoğhı 

Devle t Vek i l i 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
fi. Erkmen 

(tüm. ve İnli. Vekili 
H. FTüsman 

Münakalat Vekili 

Sanayi Vekili 

İmar ve İskân Vekili ve 
Maliye V. V. 

M. Berk 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. ileri 

Sık. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. Lûtfi Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. Ökmen 

(/alışma Vekili 
H. Saman 

Bas.-Vav. ve Tur/. Vekili 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V 
/Sf. Ataman 

~**~ 
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Devre : XI 
îçtima : 2 S. S A Y ISI : 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe En

cümeni mazbatası (1 /404) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 20 . VII. 1959 
J1 etkile Dairesi 

S ay t, : 71 - 956/1672 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 20 . VII .1959 
tarihinde kararlaştırılan Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihasının, esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Yurdumuzun imarı faaliyetine muvazi olarak her biri eşsiz değerde olan âbidelerimizin tamir ve 
restore işlerinin geniş çapta ele alındığı malûmdur. 

Hazırlanmış olan programa göre yalnız bu yılki çalışmalar için 18 milyon liraya ihtiyaç bulunmak
tadır. 

Diğer taraftan gerek şehirlerimizde gerekse köylerimizde hayır sever halkımızın cami inşası husu
sunda gösterdiği arzu ve gayret günden güne artmakta olup bunlara Hükümetçe de birer miktar yar
dım yapılması zaruri bulunmaktadır. 

Gerek âbide tamirleri için lüzumlu masrafın gerekse dernek ve köyler eliyle yapılan inşaatlar için 
vukııbıılan taleplerin mehmaemken karşılanabilmeğini teminen 741 nci (yapma ve onarma işleri) fas
lının 10 ncı (Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım) maddesine 
5 000 000 lira tahsisat eklenmesi zaruri görülmüştür. 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/404 
Karar No. 153 

20 . VII. 1959 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında Maliye Vekâletince hazır
lanıp Başvekâletin 20 Temmuz 1959 tarihli 
ve 71/956 - 1672 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş ol
makla salahiyetli mümessiller hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyiha, Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetve
lin 741 nci (yapım ve onarma) faslının 40 ncı 
(Dernekler ve köyler tarafından inşa veya ta
mir ettirilecek hayrata yardım) maddesine 
(5 000 000) liralık munzam tahsisat verilmesini 
temin maksadiylc ihzar ve sevk edilmiştir. 

Encümenimizde cereyan eden müzakereler 
ve alınan mütemmim izahattan sonra lâyihanın 
şevkini mucip sebepler encümenimizce de yerinde 
görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
lâyiha aynen kabul edilmiştir. 

Kanun layihası, Umumi Heyetin tasvibine arz 

edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
II. İmre 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Artvin 
II. Çeltikçioğlu 

Bolu 
S. Bilir 
Denizli 

A. R. Karaca 
Eskişehir 

M. Başkurt 
İstanbul 
/. Sevel 
Manisa 

/S'. Mihçıoğlu 
Rize 

M. Önal 
Trabzon 
/. Şener 

Mazbata M. 
izmir 

B. Bilgin 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. H. Ünal 
Ankara 

t. Seçkin 
İmzada bulunamadı 

Artvin 
Y. Gümüşel 

Çorum 
// . Bulgurlu 

Denizli 
M. Karasan 

İsparta 
T. Tığh 

İzmir 
D. Akbel 
Nevşehir 

İV. önder 
Siird 

M. D. Süalp 
Yozgad 

T. Alpay 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Çorum 
Y. Gürsel 

Diyarbakır' 
/ / . Turgut 

İstanbul 
N. Kırmn 
Kayseri 

O. Kavuncu 
Rize 

/ . Akçal 
Sinob 

Ö. özen 
Zinguldak 
/ / . Timur 

(S. Sayısı : 365)' 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yih Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 741 nci (Yapma ve onarma) faslının 
40 nci (Dernekler ve köyler tarafından inşa ve
ya tamir ettirilecek hayrata yardım) maddesi
ne (5 000 000) liralık munzam tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 4 ncü (Hazineden yardım) faslına 
(5 000 000) lira eklen/niştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

20. VII. 1959 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Bas - Yay. ve Turz, V. V. 
A. Aker 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 

M. Kurhanoğkı 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. B. Zorbı 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve In'h. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 

Sanayi Vekili 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 
Sın. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 

Ziraat Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Şaman 

Bas.-Yay. ve Turz. Vekili 

îmar ve îskân Vekili ve Koordinasyon Vekili ve 
Maliye V. V. Sanayi V. V 

M. Berk $. Ataman 

(B. St^ıia t 8W) 





S. SAYISI : 0 0 0 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde de&iklik yapılma», hakkında kanun lâyiha., ve Bütçe 

Encümeni mazbatası (1/4UZJ 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 2° ' VH ' İ959 

Sayı : 71 - 957/1671 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 20 . VII. 1959 
tarihinde kararlaştırılan Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihasının, esbabı mucibesiyle birlikte, sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Köylerimize içme suyu getirilmesi ve susuz halkımızın temiz, sıhhi ve bol içme suyuna (kavuş
turulması mevzuunun ele alınmış bulunan en hayırlı işlerden biri olduğuna şüphe yoktur. 

Bu hususta her yıl bütçeye ehemmiyetli miktarlarda tahsisat konulmuş ve 1959 malî yılında 
da köy içme suları için (29) milyon liralık bir tahsisat tefrik olunmuştur. 

Ancak, ilk zamanlarda nispeten meçhul olan bu mevzu seneler geçtikçe yapılan tetkikat ve 
anketler neticesinde oldukça aydınlanmış ve bugünkü bütçe temposu ile dâvanın en az 10 - 15 se
nede halledilebileceği anlaşılmıştır. 

Zira bugüne kadar daha ziyade yakın menbalardan faydalanılarak veya mevcutlar ıslah olu
narak çok adedde köy suya kavuşturulmuş ise de bundan sonra çok uzak ve pahalı münferit isa-
lelerle etüt neticesi meydana çıkan birçok grup köy projelerinin realize edilmesi konusu ile kar
şı karşıya bulunulmaktadır. 

Bu suretle büyük keşifler karşısında bulunulması mevzuun halli için bütçe bakımından daha 
uzun zamana ihtiyaç göstermektedir. 

Halbuki, köylümüzün susuzluk sebebiyle çok muztar durumda olması ve birçok köylere su ge
tirilmiş bulunmasının bu nimetten müstefidolmıyanların ıstırabını artırdığı ve bu sebeple devamlı 
taleplere yol açtığı bir vakıadır ve yine bu sebeple 1959 bütçesine konulan 29 milyon lirada ta
mamen harcanmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla 1959 malî yılı bütçesinin mezkûr tertibine 10 milyon liralık ek tahsisat konulması 
zaruri görülmüştür. 

Devre : XI 
içtima : 2 



- 2 -
Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/402 
Karar No. 154 

20 . VII . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1959 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında Maliye Vekâletince ha
zırlanıp Başvekâletin 20 Temmuz 1959 tarihli 
ve 71 - 957/1671 sayılı tezkeresiyle Büyük Mil
let Meclisine takdim kılman ka.nun lâyihası 
encümenimize havale edilmiş olmakla salahi
yetli mümessiller hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Lâyiha, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 79.1 nei (Köylerde halkın yapacağı iç
me su işlerine yardım) faslına (10 000 000) 
liralık munzam tahsisatverilmesini temin mak-
sadiyle ihzar ve sevk edilmiştir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakereler ve alman mütemmim izahat
tan sonra lâyihanın şevkini mucip sebepler 
encümenimizce de yerinde mütalâa edilerek 
maddelerin müzakeresine geçilmiş ve lâyiha 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

Kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine arz 

edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis Mazbata M. Kâtip 

Balıkesir İzmir Diyarbakır 
H. îmre B. Bilgin M. H. Ünal 

Afyon K. Ankara 
M. Â Plff^ı İ. SeçkİiY 

İmzada bulunamadı 
Artvin 

//. (Jeltikçioglu 
Bolu 

8. Bilir 
Denizli 

A. R. Karaca 
Eskişehir 

M. Başkurt 
İstanbul 
/. Sevel 
Manisa 

H. Mıhçıoğlu 
Rize 

M. Önal 
Trabzon ' 
/. Şener 

Artvin 
Y. Gümüşe l 

Çorum 
• H. Bulgurlu 

Denizli 
M. Kar asan 

İsparta 
T. Tığh 

İzmir 
D. Akbel 
Nevşehir 
N. önder 

Siird 
M. D. Süalp 

Yozgad 
T. A lpay 

Balıkesir 
M. H. Timurta§ 

Çorum 
Y. Gürsel 

Diyarbakır 
H. Turgut 

İstanbul 
N. Kırşan 

Kayseri 
O. Kavuncu 

Rize 
/. Akçal 

Sinob 
Ö. özen 

Zonguldak 
H. Timur 

(S. Sayısı : 366 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1959 yıh 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 791 nei (Köylerde halkın yapa
cağı içme su işlerine yardım) faslına (10 000 000) 
liralık munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin 8 nci (Devlet Bütçesinden yapı
lacak yardımlar) faslının 2 nci (Yatırımlar 
için) maddesine (10 000 000) Ura eklenmiştir. 

MADDE 3. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
•Bas - Yay. ve Turz. V. V. 

A. Aker 

20. VII . 1959 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 

M. Kurbanoğhı 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. B. Zorlu 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 

Sanayi Vekili 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. îleri 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Şaman 
Bas.-Yay. ve Turz. Vekili 

imar ve iskân Vekili ve 
Maliye V. V. 

M. Berk 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V 
S. Ataman 

» • • ^ İM<»«F 

(S. Sayısı : 866) 




