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Ankara. Mebusu Bülent Ecevit'in teşriî 
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5. — Sinob Mebusu Mahmut Pmar'm, 
Devlet 8u İşleri Umum Müdürlüğü teşki
lât ve vazifeleri hakkındaki 6200 sayılı Ka
nuna 1 madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazba
taları (2/313) 339:347 

6. —• Sinob Mebusu Mahmut Pmar 'm, 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuıııluş vo 
görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna 
1 madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
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SABIK ZABIT HULÂSASI 

Münakalât Vekilliğinden istifa eden Muzaf
fer Kurbanoğlu'nun istifasının kabulü ve Mü
nakalât Veüdlliğine Manisa Mebusu Semi Er
gin'in tâyinine, 

Açık bulunan Maarif Vekilliğine, Yozgad 
Mebusu Atıf Benderlioğlu'nun tâyin edildi
ğine dair Riyaseti Cumhur tezkereleri okundu. 

Yıllık ücretli izin kanun lâyihasının, aynı 
mevzua ait kanun tekliflerini görüşmek üzere 
kurulmuş bulunan Muvakkat Encümene ha
valesi kabul edildi. 

Yozgad Mebusu Öme!' Latfi Erzurumluoğ-
lu'nun, 5655 sayılı Kanuna ek 6995 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine 'bağlı cetvelin tadili 
hakkındaki kanun teklifi, talebi üzerine geri-
veriîdi. 

Sigorta şirketlerinin murakabesi hakkında

ki kanun lâyihasının bir maddesi daha encü
mene istendiğinden, müzakeresi tehir- olundu. 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun 28 nci maddesinin tadi
line, 

Selimbeyzade Ömer Kaptan'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına, 6831 sayılı Or
man Kanununun 35 nci maddesinin 2 nci fık
rasının tadiline dair kanunlar kabul edildi. 

11. . XII . 1959 Cuma günü saat .15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Beisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 

İbrahim. Kirazoğlu îhsan Giilez 
Kâtip 

Antalya Mebusu 
Attİlâ Konuk 
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S U A L L E R 
Şifahi Sualler 

1. — Ordu Mebusu Ferda Uüley'in, bir 
'.Meclis tahkikatı takririni neşredengazetelere 
ıtıüddeiumıımüik yoliyie gönderilen tekzibe 
dair şifahi sual takriri Adliye Vekâletine gön-
derilmiştir (6/447) 

2. — Niğde Mebusu Asını Eren'in, İrak'ta 
mukim Türklerin durumuna dair şifahi sual 
takriri Hariciye Vekâletine gönderilmiştir 
(6/448) 

Tahrirî sualler 
1. -— Mardin Mebusu Mehmet. Ali Ariknu'm. 

Kütahya'nın Hacıkebir köyü muhtar seçimine 
vâki itiraz üzerine ne muamele yapıldığına dair 
tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâletine gönde
rilmiştir. (7/724) 

2. — Malatya Mebusu Kâmil Sürenkök'ün, 
Malatya'ya tahsis edilen süt tozundan kaza mer
kezlerindeki ilkokul öğrencilerinin de fayda
lanıp faydalanmadıklarına dair tahrirî sual tak
riri Maarif Vekâletine gönderilmiştir. (7/725) 

3. — Malatya Mebusu Kâmil Sürenkök'ün, 
Darende kazası Hükümet konağının ne /.aman 
yapılacağına dair tahrirî sual takriri Maliye 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/726) 

4. — Maraş Mebusu Hilmi Soydan'm, Maraş 
yerine Kilis'te Orman Başmüdürlüğü teşkilâtı
nın kurulmasının sebebine dair tahrirî sual tak
riri. Ziraat 'Vekâletine gönderilmiştir. (7/727') 

5. — Kars Mebusu İbrahim Us'un, Erzurum, 
Ağrı, Kars, Erzincan ve Artvin vilâyetlerine 
1950 yılından 1959 yılma kadar Ziraat Bankası 
tarafından verilmiş olan kredi miktarın;; dair 
tahrirî sual takriri Ticaret Vekâletine gönderil
miştir. (7/728) 

6. — Kars Mebusu İbrahim Us'un, Erzurum, 
Ağrı, Kars, Erzincan ve Artvin vilâyetlerinin 
karayolları, köy yolları ve ie.me suları ie.in 1950 
yılından 1959 yılma kadar verilen para mikta
rına dair tahrirî sual takriri Nafıa Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/729) 

7. — Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, Maraş'-
da mevcut lise, kız öğretmen okulu ve ortaokulla
rın öğretmen kadrolanndaki münhallere dair 
tahrirî sual takriri Maarif Vekâletine gönderil
miştir. (7/730) 

(S. — Maraş Mebusu Hasan Fehmi Evliva'nın. 
Kilis Orman Başmüdürlüğüne ''bağlı vasıtaların • 
zaman zaman Maraş D. P. emrinde kullanıldığı
nın doğru olup olmadığına dair tahrirî sual tak
riri Ziraat Vekâletine gönderilmiştir. (7/731) 

9. — Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, Mnraş'n 
bağlı hangi kaza ve nahiye idare amirliklerinin 
ne zamandahlberi vekâletle idare edildiğine dair 
tahrirî sual. takriri Dahiliye Vekâletim; gönde
rilmiştir. (7/732) 

10. — Adana Mebusu Ali Menteşeoğiu'nun. 
A (.lana i^eker Fabrikasının ne zaman ikmaî edi
lerek işletmeye anılacağına, dair tahrirî suai tak
riri Başvekalete gönderilmiştir. (7/733) 

11. — Adana Mebusu Ali Meııteşoğlu'nun. 
Adana Devlet Hastanesinin inşasına ne zaman 
başlanacağına dair tahrirî sual takriri Beşvekâ-
lete gönderilmiştir. (7/734) 

12. — Adana. Melni.su Ali Meııteşoğlu'nun. 
Adana vilâyetindeki ortaokulların adediylc ted
risat durumuna ve öğretmen sayışma dair tah
rirî sual takriri M.aarit" Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/735) 

2. — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

Teklif 
1. — Kayseri Mebusu Fahri Köşkoroğiu ve 

altı. arkadaşının, Ziraat yüksek mühendisliği 

hakkında kanun teklifi (2/371 
raat encümenlerine) 

'Maarif ve Zi-
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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,10 

BEİS — Reisvekili İbrahim Kira^oğlu 

KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), İhsan Gülez (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

(Gümüşane mebuslarına kadar yoklama ya- I REÎS — Celseyi açıyorum, 
pildi.) I 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHİ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, Muş'
ta lise binasının yapılmasına bu sene başlanıp 
başlanmıyacağına dair Maarif Vekilinden şifa
hi suali (6/382) 

REİS — Şemsi Ağaoğlu burada mı efendim? 
(Yok sesleri) Sual sahibi bulunmadığından su
al tahrirîye kalbolunmuştur. 

2. — Ordu Mebusu Kahraman Sağra'nın, fın
dık ihraç dolarının artırılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başvekilden şifahi suali 
(6/297) 

REÎS — Ordu Mebusu Kahraman Sağra bu
rada mı efendim? (Yok sesleri) Soru sahibi bu
rada olmadığı için sual tahrirîye kalbolmuştur. 

3. — Ankara Mebusu Halil Zezai Erkut'un, 
yünlü ve pamuklu mensucat sanayiinde bir kriz 
mevcudolup olmadığına dair Başvekilden olan su
aline Sanayi Vekâleti Vekili Sebatı Ataman'ın şi
fahi cevabı (6/387) 

REÎS — Halil Sezai Erkut burada mı efen
dim? (Burada, sesleri) Suali okuyoruz efendim. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine j 
Aşağıdaki sorumun Başvekil tarafından söz- j 

lü olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurul-
masmı saygı ile rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Halil Sezai Erkut i 

Son günlerde yünlü ve pamuklu mensucat I 
sanayii sahasında şiddetli bir krizin belirdiği ga- J 

zetelere intikal etmiştir. Bu doğru mudur? Doğ
ru ise sebepleri nedir? Bu durumun düzeltilme
si için Hükümetçe iktisadi, malî ve sosyal bakım
lardan ne gibi tedbirler alınmıştır veya alınma
sı düşünülmektedir?. 

REÎS —• Sanayi Vekili, buyurunuz. 
SANAYÎ VEKÂLETİ VEKÎLÎ SEBATİ 

ATAMAN (Zonguldak) — Efendim, arkadaşı
mızın soru takririni verdikleri günlerde, özel.sek
tör mensucat sanayiinde kriz kelimesiyle tavsifi 
pek mümkün olmıyan bir kredi sıkıntısı hâsıl ol
muş bulunuyordu. Bunun üzerine Hükümet der
hal tedbirini alarak bu kredi sıkıntısını izale et
ti ve kısa zamanda bu müşkülât da zail olmuş 
bulundu. 

Mâruzâtım, bundan ibarettir. 
REİS — Halil Sezai Erkut, buyurun. 
HALÎL SEZAÎ ERKUT (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar, bu soru Önergemi verdiğim za
man Sayın Vekil arkadaşımızın da ifade buyur
dukları üzere tekstil sanayiinde, pamuklu ve 
yünlü iş kollarında gerçekten bir sıkıntı, bir kriz 
vardı. Soruma bir sene sonra cevap veriliyor. 
Bendenizin sorusu 4 Aralık 1958 dir. O günler
de konuşmak imkânı olsaydı yeni malûmatla bâzı 
şeyler arz etmek imkânı hâsıl olacaktı. Bununla 
beraber Sayın Vekil zahmet buyurup ifade el
tiler ve kriz vardı, küçük bir sıkıntı vardı. Hü
kümetçe alman tedbirlerle bertaraf edildi dedi
ler. Bu izahatlarından dolayı kendilerine teşek
kür ederim. Bütün basınımız o zamanki hale 
şiddetli kriz diye ad vermişlerdir, Hakiki duru-
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mu mütalâa ettiğimiz takdirde buna hafif bir 
sıkıntı demek mümkün olmıyor. Bunun geçmiş 
olması şayanı arzudur, bugünün yaşanmamış 
olması da hepimizce memnuniyeti muciptir. Be
nim sorumda; kriz doğru mudur, doğru ise Hü
kümetçe ne gibi malî, iktisadi ve içtimai tedbir
ler alınmıştır veya önlenmesi düşünülmekte mi
dir; diye izahat vardı. Sayın Bakan, sarih ola
rak şu, tedbirler alındı, diye ifade buyurmadılar. 
Bununla beraber o günlerde işçilerimizin, sendi
kalarımızın çok sıkıntıya duçar oldukları, İstan
bul'da 42 iş kolunda 10 bin civarında işçinin 
işsiz kaldığı; diğer taraftan fabrikaların sıkın
tıyı hafif atlatabilmek için işçilerine yarım yev
miye vermek suretiyle, hayatlarım tazyik ederek 
bu devri atlatmaya çalıştıkları ve bilhassa sana
yicilerimizin heyetler halinde Sanayi, Ticaret, 
Çalışma ve ilgili diğer Koordinasyon ve Maliye 
Vekâleti ile temas ederek tedbirler istedikleri 
yüksek malûmunuzdur. 

Bu sebep ne idi? Sayın Vekil açık temas 
etmemiş olmakla beraber, sebebi hiç şüphesiz 
Bakanın ufacık bir işaretinden de anlaşılıyor. 
Kredi sıkıntısı diye ifade buyurdular, gerçek se
bep yalnız kredi sıkıntısı olmamakla beraber, 
hakikaten enflâsyoneu bir palitikadan birden sert 
ve şiddetli kararlarla kredi tahdidine geçilmesi 
sanayiimizde bu duraklama ve sıkıntıyı yarat
mıştır. 

Temenni ederim ki, arkadaşlar, alman ted
birler geçici olmasın. O günü atlatmış olmakla 
beraber, gazetelerde yine temas edildiğine göre 
işçi ve iş verenler lehinde alman tedbirlerin ge
çici ve muvakkat olduğunu, yeni yeni bâzı hâdi
selerin belirmeye başladığını görmekteyiz. Alı
nan tedbirlerin daha isabetli ve sürekli olması 
ve bilhassa yeni girdiğimiz malî ve iktisadi poli
tikada daha müessir bir netice alabilmek için 
kararlarımızın milletçe güvenilir bir şekilde ve
rilmesi bilginlerin mütehassısların ve muhalefe
tin tenkidlerinin Büyük Meclisin hâkimiyeti al
tında devam etmesi memleket selâmeti namına 
samimî temennim ve arzumdur arkadaşlarım. 

REİS — Sanayi Vekili 

SANAYİ VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATI 
ATAMAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaş
larım, bir endüstri kolu olan mensucat sanayi 
inin pamuklu mensucat kolunda mevzuubah?ı-
olan küçük sıkıntı 1958 senesi ikinci yargında 

2.1959 0 : 1 
hadis olmuştur. Bunu arz ettim. Bu, krk keli
mesiyle ifade edilemiyecek küçük bir sıknıp 
idi. Arkadaşımızın dediği gibi enfilâsyonıst ve 
sert tedbirleri gerektiren bir şey değil. Kredi 
ekspansiyonundan. kredi stabilizasyonuna geçer
ken elbette bu intibak devresinde bâzı müşkül
ler olacaktı. Eğer bu nevi müşküller olmasa ic 
rayi hükümet etmek gayet basit ve sanat keli
mesiyle ifade edilemiyecek küçük ve ehemmi
yetsiz bir iş olurdu. İşte icrayı hükümet böyıe 
müşküllere çare bulma sanatı demektir. 

Mevzuubahsolan kiriz şeditti, şöyle idi, böy
le idi, dediler. Şimdi global neticelere bakalım 
«Mensucat sanayiinde 1957 ve 1958 seneleri 
sonuna kadar on bin tane işçi çıkmıştır.», dedi
ler. Yoktur böyle bir şey. Ben arz edeyim. Şim
di 1957 senesinde istihsal ve sanayide kriz var 
demek ne demektir. Ya bu sanayide lüzumun 
dan fazla istihsal yapılır ve mal satılamaz hale 
geçerek depolarda stok edilir yahut da bu sanayi 
kolu sürprüdüksiyon neticesi kendi istihsal ka
pasitesinin çok dununda çalışmak suretiyle za
rar eder. Şimdi istihsale baktığımız zamanı gör
düğümüz manzarayı pamuklu dokuma sanayiin
de hususi sektöre göre arz ediyorum, Resmi 
sektör rakamları da mevcut. 

1957 senesinde 300 milyon metre istihsal ya
pılmış. Krizin olduğu rivayet edilen 1958 sene
si istihsali 350 milyon metre olup o sene 50 mil
yon metre fazla istihsal yapılmıştır. Bu da ta
biîdir. Çünkü mensucat sanayiimiz günden gü
ne gelişme halindedir. Nitekim 1959 senesinin 
sonuna yaklaşmış olmamız hasebiyle hakikate 
pek yakın bir tahmin ile hususi sektör 370 mil
yon metre istihsal yapacaktır. Demek ki, istih
sal bakımından 1958 senesinde inkişaf halinde 
bulunan mensucat sanayiinin 300 milyon met
reden 350 milyon metreye çıkması bir sür pro 
düksiyon ifade etmez. Kapasite dûnunda çalı 
şarak istihsalini azaltmadığı, krizli bir durum
da olmadığı bu rakamdan, yani 50 milyon faz
la istihsalden anlaşılır. İstihsal bakımından el
de edilen netice böyle bir kriz olmadığını isbat 
eder mahiyettedir. 

Şimdi arkadaşımızın azaltıldığını öne sür
düğü işçi miktarlarını arz edeyim: 

1957 de hususi sektör mensucat sanayiinde 
108 '503 işçi çalışmıştır. 1958 de 162 791 işçi ça
lışmıştır. Yani 1958 de çalışan işçi adedi 1957 
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t : 13 11.12 
de «alışan işçi adedinden fazla. Binaenaleyh 
1958 yılında •mensucat sanayiinde işsizlik mev-
zuubahsolamaz. 

Arz ettiğim gibi, «kriz» kelimesi ile ifade 
edilen şey hakikaten 1. - 1,5 aya münhasır kredi 
stabil'zasyonu neticesi olan bir intibak nıüşkü 
1 âtından ileri geldi. Elbette böyle bir müşkü 
lât husule gelecekti. Gelir gelmez de Hükümet 
işe va'zıyedetti. Fabrika mensucat sanayiine 
tahsis edilmek üzere 30 milyon lira kredi tahsis 
edilmiştir. Şayanı dikkat olan netice şu; 60 mü
esseseye muhtelif miktarlarda olmak üzere kre
di tahsis edildi ve bu suretle tahsis edilen 30 
milyon lira kredinin 28 milyon 590 bin lirası 
kullanıldı. Yani bu kriz diye ifade edilen şey 
bizim tahsis ettiğimiz 30 milyonluk kredi mar-
jıylc tamamen ortadan kalktı ve tamamen kul
lanılması neticesi munzam kredi talebine hacet 
kalmadı. Mesele bundan ibarettir. 

REİS — Halil Sezai Erkut, 

HALİL SEZAİ ERKUT (Ankara) — Çok 
muhterem arkadaşlar'; sayın Vekil arkadaşım 
Sebati Beyle bir noktada mutabık değilim. Peşi
nen bunu arz edeyim : Hükümet, sanatı müşkül
leri yenmek değil, müşküllere fırsat vermemek
tir. Müşküller olunca hükümetin bunu yenmek 
vazifesidir ama kendi hata ve hareketleriyle 
müşkülleri yaratıp ondan sonra çare aramak ted
birli bir hükümetin işi değildir. Kendileri ifale 
ettiler; kriz yoksa neden birçok yerlerden İstan
bul, İzmir gibi büyük sanayi merkezlerimizden 
büyük sayıda heyetler gelmiş ve 5 - 6 Vekâletle 
temas etmişlerdir? Bu temaslar neticesinde yüz 
milyonlara ihtiyacolduğn ortaya, çıkmıştır. Ni
hayet İş Bankası, üç taksitle ve üç ay eşit fası
lalarla 30 milyon lirayı bu işe "tahsis etmiştir. 

Krizin ehemmiyeti sununla anlaşılıyor : Em
tia birikmiştir, «atılamamaktadır. Emtia karşı
lığı kredi açılmak suretiyle müşküllerimizin halli 
veya sabit kıymetlerimizin karşılığı kredi veril
mesi, gider vergisi gibi birçok vergilerin öde
nebilmesi için kolaylık gösterilmesi, biriken mal
larımızın Sümerbank tarafından mubayaası tar
zında heyetlerle talepler ileri sürülmüştü. De
mek ki ortada gerçekten ehemmiyetli bir mevzu 
varmış. Kaldı ki, arkadaşlar; bu sıkıntılar yal
nız pamuklu sanayi kollarında değil, yünlü 
mensucat kollarında, da vardı. Hükümetin tedbi
ri yalnız pamuklu sanayi kısmına inhisar etmiş-
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tir, diğer sanayi kollarındaki müşkülat devanı 
etmiştir. 

Sonra arkadaşlar; ben dedim ki,,., vaktiyle 
bir kredi enflâsyonu vardı. Bunun böyle oldu
ğunu hükümet son aldığı kararlariyle de kabul 
etmiştir. 4 Ağustos kararlariyle birden bire kre
di tahdidine gitmiştir. Böyle sert bir tedbir alı
nırken bir intibak, bir intikal devresi düşünül
memiştir. Nitekim bunun müşkülâtını da hü
kümet biliyordu. O zaman resmî sektör için bâ
zı kolaylıklar derpiş edilmiştir. Meselâ İktisadi 
Devlet Teşekkülleri için açılan akreditifler de 
doların dokuz lira yerine 280 kuruştan hesap
lanması Hazineye olan gider vergisi gibi borç
larının fiilen ertelenmesi, Amerikan yardım 
fonundan 225 milyon liralık bir yardımın bu 
müesseselerde kullanılması gibi bir kolaylık ya
pıldığı halde, hususi sektör ihmal edildi "ve bu 
hususi sektörde bugün görülen sıkıntıya sebebi
yet verdi. 

Binaenaleyh görülüyor ki, o gün alman teb-
birler hayırlı olmamış bir kısım işçi vatandaş
lar huzursuz kalmıştır. 

Surda, işçi vatandaşların hükümete çektiği 
telgraflar mevcut. Bunları sizler de gazeteler
den. takibetmişsinizdir. Ben burada tekrar okur
sam sizler de benim gibi üzülürdünüz. Gayet 
acı ifadeler var. Yalnız İstanbul'da: işsiz, kalan 
veya işinden çıkarılma tebliği alan 10 bin, İz
mir'de 3 bin küsur, Anteb'de 9 bin küsur işçi 
olduğu gazetelerde yazıldı. Bu gazeteleri say-
falariyle arz edebilirim. Binaenaleyh o gün ya
zılanları gazetelerle arz etmek mümkündür. 
(Soldan gürültüler) Bunların olmasını temenni 
etmiyoruz. Bu yazılanlar yanlış yazılmışsa, 
Vekil Bey tekzibediyorsa ve elbette bir istikran' 
deVam ederse hepimiz memnun oluruz. Millet
çe çektiğimiz sıkıntının acı ve fakat faydalı bir 
ilâç. tesiri yapmasını temenni ediyoruz. 

ÎÎEİS -~ Bir dakikanız var, Halil Sezai Bey. 
HALİL SEZAİ ERKUT (Devamla) — Ten-

kidlerimizin, bundan sonra olsun alınacak ted
birlerin ilme, ihtisasa dayanmasında tesiri olma
sını temenni ediyoruz. Bunun için huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. Takdir sizlerindir. 

BEİS — Sanayi Vekili. 

SANAYİ VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATİ 
ATAMAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaş
lar, huzurunuzu işgal etmek istemiyorum ama 
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arkadaşım birtakım iddialarda bulunuyor, İşte 
«Sert tahdit tedbirleri aldınız; hususi sektöre 
başka, resmî sektöre ayrı muameleler yaptınız; 
şunu yaptınız bunu yaptınız.» Dedi. Hayır, Hü
kümetin nazarında bu tatbik edilen iktisadi po
litikada resmî sektörün lehinde hususi sektörün 
aleyhine tatbik edilmiş bir diskriminasiyon yok
tur. Hususi sektörde de resmî sektörde de bu 
intibakı yaparken gerekli tedbirleri almışızdır. 
Allaha çok şükür mümkün olan en asgari sar
sıntı ile bu atlatılmıştır. Kolya değildir. 

Arkadaşım, birden bire alman tedbirlerle 
falan diyor. Bu tedbirler zaten birden bire alı
nır, yavaş yavaş alınmaz. Tedbir bir gün hattâ 
bir saat önce alınırsa müessir olur. Bunun usulü 
budur. 

Sonra arkadaşını «On bin işçi işinden çıka
rıldı, gazeteler yazdı, bu hususta telgraflar çe
kildi» dedi. Bunlar hilafı hakikat efendim. Adanı 
oturuyor, gazetelere telgraf çekiyor, heyetler ge
liyor, diyor. Hükümet odur ki, gazetelerde ya
zılan yazılara, çekilen telgraflara, şunlara bun
lara göre değil, kendisinin gördüğü reel. vakıa
lara istinaden hareket eder. Yoksa hakikatle ilgi
si olmıyan «kriz var» sözüne istinaden hareket 
etmez. Bu hasta olmıyan adama penisilin zerk-
etmeye benzer. İşçi bütün bu devre zarfında - de
min Çalışma Vekili arkadaşım bana ifade ettiler -
kütle halinde İstanbul'da işinden çıkarılmış de
ğildir. Şöyle böyle çıkarılan işçi 1 000 e var
mıyor, yüzler içinde. Golbal olarak kriz olduğu 
bildirilen bu sanayi kolunda işçinin yüzden faz
lasının işinden çıkarılması şöyle dursun, yeni 
vatandaşlar bu sanayi koluna gelmişler, çalışmış
lar.. Arkadaşım diyor ki, «Hükümet müşkülât 
çıkmasını önceden önliyemedi...» Yüz müşkülden 
doksan sekizini önleriz; ikisi önlenemiyecek şekilde 
olduğu için önliyemeyiz. Bu iş insan kütleleri
nin idaresine mütaalliktir. Bütün müşkülâtı ev
velinden önlemek iddiasında bulunmak beşerî bir 
iddia olamaz. Bu bir nevi ıılûhiyet iddiasıdır. 
Biz bu iddiada değiliz. Ama diyoruz ki, biz bu 
yüz müşkülün doksan sekizini önledik, tkisini de 
müşkülât çıktıktan sonra önledik (Soldan, al
kışlar). 

4. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, banka
larca kredilerin kesilmesi sebebine ve bu yüzden 
hâsıl olan duruma dair Ticaret Vekilinden şifahi 
suali (6/390) 
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REİS —- Sual cevaplandırılmıştır. Ankara 

Mebusu Hasan Tez burada mı efendim? (Yok 
sesleri) Sual tahrirîye kalbediJmiştir. 

5. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'-
in, Başvekâletin ikinci defa başka bir binaya 
nakledilmesi sebebine dair Başvekilden olan sua
line Devlet Vekili İzzet Akçal'ın şifahi cevabı 
(6/397) 

RElS — Suale cevabı Devlet Vekili verecek
tir. Suali okuyoruz efendim: 

4 . IV . 1959 
T. B. M. M. Yüksnek Başkanlığına 

üzÜ: Başvekâletin 2 nci 
defa nakli hakkında. 

Başvekâletin 2 nci defa bir başka binaya 
nakledilmesi sebebinin ve her nakilde yapılan 
masraf miktarının Başvekil tarafından sözlü 
olarak bildirilmesine delâletlerinizi saygı ile 
rica ederim. 

Mardin 
M. Kâmil Boran 

REİS — Buyurun Devlet Vekili İzzet Akçal. 
DEVLET VEKİLİ İZZET AKÇAL (Rize) 

— Mardin Mebusu Sayın Mehmet Kâmil Boran -
m Başvekilime hitaben vâki sorusuna arzı cevap 
ediyorum. 

Maliye Vekâleti binasının bir kısmını işgal 
etmekte olan Başvekâlet 1953 yılında daha mü
sait çalışma imkânları arz etmesinden dolayı 
Hariciye Vekâletine tahsis edilen binanın bir 
kısmına intikal ettirilmiştir. O zamandan, beri; 
Başvekâlet teşkilât ve kadrolarında vukıVbulan 
genişleme ve inkişaflarla Hariciye Vekâleti teş
kilâtının artan ihtiyaçları, Başvekâlete müsta
kil bir bina tahsis edilmesi veya bağlı vekâlet
lerden bir kısmının bn binadan jbaşka mahalle
re nakli lüzumunu hissettirmiştir. Yeni bir bi
na inşasının arz edleeeği hüvük masraf ve kül
fetlerden tevakki edilerek mevcut resmî bina
lar arasında hizmet ihtiyaçlarını kısmen kar-
şılıyafoilecek olan ve yeni Büyük Millet Meclisi 
binası yanında bulunan iboş 'binanın, bir kısmı 
muvakkat zaman için Başvekâlet makamı tara
fından işgal edilmiş, Hariciye Vekâleti binasın
daki Başvekâlet makam dairesi tamir ve ona-
rıldıktan ve Devlet vekâletleri de Hariciye Ve
kaleti binasından Meclis yanındaki 'binaya no'k-
lolunduktan sonra Başvekâlet tekrar Hariciye 
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Vekâleti binasındaki Devlet vekâletlerinden 
boşalan muhallerle Başvekâlet makam dairele
rine nakledil mişir. 

Başvekâletin Maliye Vekâleti 'binasından 
Hariciye Vekâleti binasına nakli sırasında bu 
yeri tahliye «den (Gümrük Muhafaza Kuman
danlığına ait Ibilûmum eşyanın Maliye 'Vekâleti 
binasına taşınması da dâhil) müteahhit Umumi 
Mağazalar Türk Anonim Şirketine ödenen mas
raflar 12 990 liradır. Devlet Vekilleri Başve
kâlet makamı dairelerinin Büyük Millet Meclisi 
yanındaki 'binaya nakli ve Başvekâlet makamı. 
binasının onarılan Hariciye Vekâleti binasında
ki dairesine iadesi ve yerleştirilmesi pemî vası
ta ve hizmetliler tarafından yapılmış ve 'ayrıca 
bir masraf ihtiyar olunmamıştır. 

. REİS — Mehmet Kâmil Boran, buyurun. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) 
Muhterem arkadaşlar, 'malûmdur ki, efsanevi 
uçak kazasından sonra Başvekâletin yeni Mec
lis binasına taşınmasına girişildi. Suali bu ve
sile ile sordum. Fakat halen bn soruyu sordu
ğum zamandaki durumdan daha acıklı ve ibret 
verici bir vaziyet var. (Soldan "«Aaa» seslen. 
gülüşmeler) Her nedense Başvekâlet tekrar es
ki binasına dönmüştür. Plansızlığın, keyfiliğin. 
millet malına, Hazine parasına acımamanın en ti
pik bir örneği karşısındayız. (Soldan «Allah. 
Allah» sesleri) Böyle bir durum, ve vaziyeti 
muhterem arkadaşımın nasıl izah ve müdafaa 
edebildiğine doğrusu şaşıyorum.-Madem, ki, tek
rar es'ki hin aya dönülecekti, ne diye hn kadar' 
masraf ihtiyar edildi? (Soldan gürültüler) Ve
balı sebebolanl'ardan çıkmazsa, ergeç çocuk
ların dan çıkacaktır. , 

Esasen, birinci taşıma dahi yersiz ve sebep
sizidir. Sayın înönü ve Sayın Bayarın 'kemali 
tevazu'la senelerce oturdukları binada her ne
dense sığınılmamış ve ısınılın a mı ştır. Başveka
leti bugünkü yerine taşımak için, arkadaşınım 
da işaret buyurdukla! gibi, iki vekâletin yer
leri değiştirilmiş ve 5 çeşit 'masraf yapılmıştır. 
Binaenaleyh, hakiki masraf yekûnu sayın ar
kadaşımın verdiği rakamın çok üstündedir. 

Bönce bu fuzuli masraf dan da daha ağır ve 
ibret verici olanı bu [hareket tarzına sebebiyet 
veren zihniyettir. (Soldan gürültüler) '• Kendi
sini her şeye kaadir sanan, keyfî ve mütekeb-
bir ruh. haletinin ifadesidir. Böyle bir rnîı ha
letinde ısrar etmenin hem şahsa, hem millete 
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! ağır zararlar vermesinden endişe etmekteyim. 

Kendisine doğru yolu göstermesi için Cena-
bıhakka niyaz etmekten başka çaremiz kalma
dığını maalesef görüyorum. Allah ıslah etsin. 
(Sağdan bravo sesleri) 

REİS — Devlet Vekili İzet Akç'al (Soldan, 
«Değmez, cevap verme» sesleri) 

BEİS - - Müsaade buyurunuz. 
DEVLET VEKİLİ İZZET AKÇAL (Rize) 

--— Aziz arkadaşlarım. Başvekâletin bir binadan 
başka bir binaya muvakkaten taşınması için Bü-

J yük Millet Meclisinden ve bilhassa muhalefetten 
| izin mi almak lâzımdır? Arkadaşımın daha ciddî 

sebepler ileri süreceğini zannediyordum. Ben arz 
ettim, teşkilât genişlemiştir. Senelerce evvel Ma-

I liye Vekâleti binasının bir kısmında Başvekâlet 
bütün daireleryle yerleşmiş ve çalışıyordu. Dün 

I böyle idi, bugün Maliye Vekâleti bu binaya sı-
I ğamamakta binanın sağma soluna binalar ek

lenmiş bulunmaktadır. Başvekâlet vaktiyle o bi
nadaki 10 odayı işgal etmek suretiyle mevcut 
hizmetleri ifa edecek durumda idi. Bugün asla 
bu durumda değildir. Devlet Vekâletleri Harici
ye binasındaki odalarını terk ederek Büyük Mil
let Meclisinin yanındaki binaya çıkmışlardır 
Başvekâlete aidolan makam dairesi ve diğer da
ireler tamir edilmiş ve bu daireleri işgal etmek 
suretiyle bugün için vazife görebilmektedir. Ama 
yarın, Başvekâlet için çok daha büyük bir bina
ya ihtiyaç vardır. Buna da cevabımda işaret et
miş bulunmaktayım.', 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Adana) — Park otel var ya.. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Sualin dışına 
çıkmamaya gayret etmekteyim, fakat o hususta 
da bir sual getirirsiniz elbette ona da, cevap ve
ririz.. 

Başvekâletin Büyük Millet Meclisi yanındaki 
binadan bugün işgal etmekte olduğu binaya nak
li için de keza hiçbir masraf yepılmış değildir. 
Bunu katî olarak arkadaşıma arz ederim. 

HALİL TURGUT (Diyarbakır) — Henüz ço
cukturlar, çocuklukları devam ediyor. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Büyük mas
raflardan bahsettiler. Ben sarih olarak söyle
dim : İlk defa Maliye Vekâletinden Hariciye Ve
kâleti binasına nakledilirken 12 990 liralık bir 
sarfiyat yapılmıştır. Bu sarfiyat münhasıran 

I Başvekâlet ve ona bağlı dairelerin nakli için ya-
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pılmış değildir, ayrıca muhafaza teşkilâtının ' 
Hariciye Vekâleti binasından bugünkü yerine ' 
nakli için sarf edilen meblâğ da buna dâhildir. ı 
Başvekâletin ve Devlet vekâletlerinin Büyük 
Millet Meclisi yanındaki binaya nakli için para 
sarf edilmiş değildir. 

REİS — Mehmet Kâmil Boran. 
MEHMET KÂMlL BORAN (Mardin) — Ar

kadaşlarım, Saym Devlet Vekili büyüğüne ya
ranmak mecburiyetindedir. Onun için kendisini 
mazur görüyorum. Sözlerini sabır ve tahammül
le dinledim. (Soldan, aaaaa sesleri) Daha da ko
nuşursa gene de dinleyeceğim. (Soldan, aferin 
sesleri) Ancak benim beyanatımı ret ve cerh et
mek kabiliyetinden külliyen mahrumdur. Ben 
bir zihniyetten bahsediyorum, arkadaşım askerî 
vasıtalarla veya her hangi bir vasıta ile yapılan 
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nakilden bahsetmektedir. Şu hale göre büyüğü" 
nü de pek bırakmıyacağmı sanıyorum. Allah 
yardımcısı olsun. (Soldan, gülüşmeler) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

6. —- Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, Dev
let haralarından Merinos koç ve koyunlarının ta
nesi 50 liradan satıldığının doğru olup olmadığı
na dair Ziraat Vekilinden şifahi suali (6/363) 

R E Î S — Sual sahibi burada mı efendim? (Yok 
sesleri) Sual tahrirîye kalbolunmuştur. 

7. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in, Ratip Ta-
hir Burak'ın ceza evinden tahliye ediliş şekline 
dair Adliye Vekilinden şifahi suali (6/326) 

REÎS — Sual sahibi buradalar mı efendim?... 
(Yok sesleri) Sual tahrirîye kalbolunmuştur. 

5. — MÜZAKERE EDÎLEM MADDELER 

1. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/253) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu.) 

,REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen? Yok. 
Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/255) (2) 

REÎS — Mazbatayı okuyorum. 

(Mazbata okundu.) 

REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen? Yok. 
Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiy enler.... Kabul edilmiştir. 

3. — Adana Mebusu Kasım Gülek ve An 
kara Mebusu Bülent Ecevit'in teşriî masuniyet
lerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tes
keresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye enclmer 

(1) 160 #. sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 161 S. sayılı matbua zaptın sonundadır. 

'Ierinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbata 
sı (3/256) (1) 

(Mazbata okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen'.. Yok 

Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Adana Mebusu Kasını Gülek'in teşrii 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/257) (2) 

(Mazbata okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen?.. Yok. 

Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi 
yenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Sinob Mebusu Mahmut Pınar'm, Dev
let Su İşleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki 6200 sayılı Kamına 1 mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Nafıa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2/313) (3) 

(Bütçe Encümeni mazbatası okundu.) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen; 
MAHMUT PINAR (Sinob) — Söz istiyo 

rum. 

(1) 162 S. sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 163 8. sayılı matbua zaptın sonundadır 
(3) 3 S. sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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İtEİS : Buyurun. 

.'MAHMUT PINAR (Sinob) — Muhterem 
arkadaşlar, benim bu kanun teklifimde filvaki 
Devlet Su İşleri ve Devlet Karayolları da var. 
Bu iki müessese ile yakînen ailâkadar olduğum 
için her ikisi hakkında da kanun teklifinde bu
lundum. Bütçe Encümeni ret sebebi olarak ya
kında bu işin Personel Kanunu ile hail od ileceğini 
ileri sürüyorlar. Halbuki kanun teklifinin mali 
portesi pek cüzidir. Bu teklifim Yüksek Meclis
çe kabul edildiği takdirde aradaki müsavatsız
lık ortadan kalkacaJk ve bu yüzden mağdur 
olan memur arkadaşlarımızı, haklarım tanımak
la, sevindirmiş olacağız. 

Diğer taraftan Bütçe Encümeninin derme-
yan etmiş olduğu gibi başka dairelerde de var
sa onlar da istifade etmiş olacaklardır ve bu 
suretle Personel Kanunu çıkıncaya kadar bu 
müsavatsızlığı ve hoşnutsuzluğu ortadan kal
dırırsak her halde yerinde bir harekette bulun
muş oluruz. 

Takdiî\ sizindir. 

llfMS Encümen. 

MECÎT BUMÎN (Artvin) — Muhterem ar
kadaşlar; 4910 sayılı Maliye Vekâleti Teşkilâr 
Kanununun 15 nci maddesine nazaran veznedar, 
veznedar yardımcılarına ve kıymetli evrak mu
hafızlarına aylık tutarlarından yüzde 15 ile 25 
arasında kasa tazminatı verilmektedir. Bugün 
kü fiilî tatbikata göre muhanip veznedar, vez
nedar muavinleri ve kıymetli evrak muhafızla
rına verilecek tazminat muvazenei umumiyeden 
verilir ve tâyinleri de Maliye Vekâleti tarafın 
dan ifrı olunur. Bu cümleden olarak Vakıflar 
Umum Müdürlüğü, Inihisarlar Umum Müdürlü
ğü ve Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdür
lüğü muhasip, veznedar, veznedar yardımcıla.ı 
ve kıymetli evrak muhafızlarına kasa tazmina
tı verildiği halde Maliye Vekâleti tarafından 
tâyin (dilen ve tahsisatları da muvazenei umu 
miyedeı- verildiği halde Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü ile Karayollarındaki muhasip ve 
\ cznedaıiara kasa tazminatı verilmemektedir. 

Bd haksızlığı telâfi için muhterem arkadaşı
nı]/ Mahmul Pınar bir kanun teklifinde bulun
muş. Nafıa Komisyonunda tezekkür edilmiş ve 
bu. haksızlığın düzeltilmesi için bu kanun, tek
lifi kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan Bütçe Komisyonuna ela gi
diliyor. Bütçe Komisyonunun muhterem üye
leri hususi idarelerle belediyeleri de karıştıra
rak onların personel kanuniyle durumunun ıs
lah edileceğini izah ederken onlar meyanmda 
bunlara da verilsin diyorlar ve kanun teklifini 
reddediyorla >\ 

Halbuki bunların onlarla ilgisi yoktur. Beri 
taraftan muhasip ve veznedarlar karayolları ve 
su işlerine Maliye Vekâleti tarafından tâyin edi
lir ve maaşları muvazenei umumiyeden verilir. 
Halbuki özel. idarelerde muhasip ve veznedar 
kendi bünyesinde tâyin edilir. Ve paralan da; 
kendi, bütçelerinden, ödenir. Karayolları ve Dev-. 
let Su İşlerinde veznedar ve muhasiplere ise 
maaşlar umumi muvazeneden verilir. Halbuki 
özel idarelerde bu para kendi bütçelerinden ve
rilir. Bunları birbirleriyle mukayese etmeye 
imkân, yoktur-. İzahatımla arz etmek isterim ki 
diğer umum müdürlüklerin muhasip ve vezne
darları bakımından bu haksızlığın telâfisi için 
Bütçe Komisyonu mazbatasının reddini ve 
.Yatia Komisyonu raporu üzerinde görüşülmesi -
ııi ve kamın teklifinin kabulünü rica ederim. 
Talîdir Yüksek Meclisindir. 

KEİS -•• Ömer Özen. 
ÖMEK ÖZEN (Sinob) — Bendeniz de ka

mın. teklifinin kabul, edilmesi lehinde konuşaca
ğın). Bütçe Encümeninde de zaten o mealde 
konuştum ve muhalefet şerhi de takdim ettim. 

4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi mucibince 
veznedar, veznedar muavini ve sair kıymet muha
fızlarına maaşlarının yüzde 10 - 15 i nispetinde 
bir tazminat verilmektedir. Bu paralar büyük 
bir yekûn tutmaktadır. Yalnız daima para ile 
.münasebette bulunan ve günlük devamlı ola
rak para. alıp veren kimselerin tediye, tahsil 
esnasında para zayi etmelerine karşı bir temi
nat ohırak telâkki etmiş, elli, altmış; yüz lira 
civarında olmak üzere ufak tefek kayıplarını 
da telâfi etmelerini böylece temin etmiştir. 

Karayolları ve Devlet Su İşlerindeki bu me
murlar her birinde 17 muhasip ve 16 vezne-
nedar olmak üzere ceman 64 tür. Aynen Maliye 
Vekâletinde çalışanlar gibi hattâ bazan onlarla 
aynı odanın içinde yanyana çalışarak bu hiz
metleri görmektedirler. Binaenaleyh aynı hiz
meti gören ve tâyin ve azilleri Maliye Vekâleti 
tarafından yapılan bu memurlardan masanın 
bir tarafında oturan memura verip diğer ta-
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rafında otunu) memura vermemek âdilâne ol
maz. Bâzı ahvalde Karayolları veznedarı Ma
liye Vekâletinin veznedarına vekâlet ederken 
bu tazminatı alıyor, fakat Karayolları veznedarı 
ve Bu İşlerinin veznedarına maliyeci vekâlet etti
ği zaman almıyor. Bu paradan, hakikatte sayısı 
mahdudolan bu arkadaşları da istifade ettirerek 
zaman zaman .ellerinden- para geçerken ka
yıplarını telâfi ettirmek ve bu kaybettiği pa
rayı sağlamak âdilâne olur. Saniyen Maliye 
Vekâleti tarafından bu hak o kadar genişle
tilmiştir ki, deftardar. deftardar muavinlerine, 
muhasebe müdürlerine, mal müdürlerine, ge
lirler- muhasibine. Hazine merkez muhasibine, 
askerî muhasebe müdürlerine ve diğer daha 
birçok kıymetlilere bu tazminat verilmekte
dir. Bu parayı böyle 50 - 60 arkadaştan esir
gemek doğru bir şey olmaz. Bendeniz Bütçe 
Encümeni mazbatasının reddedilerek Nafıa En
cümeni mazbatasının müzakere ve kabul edil
mesi teklifine iştirak ederim. 

İİEİB — Mahmut (iüçbilmez. 

MAHAU-T GÜCBİLMEZ (Bolu) — Muhte
rem arkadaşlarım, bendenizden önce Yüksek. He
yetinize mâruzâtta bulunmuş olan kıymetli ar
kadaşlarımızın verdikleri izahattan öğrendiğimi
ze göre işin en esaslı noktası bir adalet hissinin, 
bir adalet fikrinin bir idare üzerinde tatbikatı
nın fiilen meveudolmaması noktasıdır. Betalı-
sis tâyinleri Maliye Vekâletine aidolan bu bil
icisini vazifelilere verilen, diğer kısım vazifelile
re verilmiyen i azmimi t. şekli adalet ve müsavat 
hissini esaslı şekilde rencide etmekte ve sars
maktadır. 

Biraz evvel Özen arkadaşımın tasvir ettiği 
üzere, yanyana iki masada bulunan iki memur
dan birinin bu teşekküle mensubiyeti dolayısiyle 
alıp diğerinin, ikisi de aynı vazifeyi gördükleri 
halde, diğerinin başka teşekkülde olmasından al
maması katiyen tecviz edilecek bir şey değildir. 
Kaldı ki yine arkadaşlarımızın lütfettikleri iza
hattan öğrendiğimize nazaran portesi de büyük 
bir şey tutmamakta ve esasen memur arkadaş
larımızın adedi de büyük değildir. Zaten Bütçe 
Komisyonu da (Personel Kanunu çıkacak) gibi 
âtiye mnzaaf bir esasla bu kanun teklifini red
detmiş bulunmaktadır. O halde esası kabul edi
yor demektir. Hele âtiye ait bir sebeple reddedil
mesi uygun değildir. 

. im o -. ı 
Neresinden bakılırsa bakılsın ortaçla bîr mü

savatsızlık bir adaletsizlik vardır. Her iki grup 
memur, veznedar, kıymet muhafızı ve mesul mu
hasipler, bu vazifeyi ifa ederlerken ve aynı de
recede me.sııl olurlarken bir taraftakilerin alıp, 
diğer taraftakilerin alamamasının müdafaa edi
lecek şekil ve şemailini göremiyorum. Bu itibarla 
kanun teklifini hakkı adle uygun buluyorum. 
Nafıa Encümeninin mazbatası üzerinden müza
kerenin cereyan etmesini temenni etmek isterim. 
Bu işin her şeyden evvel Maliye Vekâletine aid-
olması lâzımdır. Çünki Maliye Vekâleti kendi 
personelinden birini memnun ederken bir diğe
rini mağdur durumda bırakmaktadır. Bunun mü
savat ve adaleti temin bakımından mesul ba
kanlık olarak her ikisini memnun etmesi gere
kir. Kaldı ki bir Mebus arkadaşımız o dairelerle 
yakın alâkası dolayısiyle o haksızlığı izale etmek 
istemiştir. Burada bu arkadaşımızı tebrik öder, 
bu müsavatsızlığın giderilmesini rica ederim. 

REİS — Bütçe Encümeni. 

BÜTÇK ENCÜMENİ M. M. BE#ZAT BİL
GİN (İzmir) — Çok muhterem arkadaşlarım, bu 
kasa tazminatı iki daireye, yani Karayolları ve 
Bu İşlerine münhasır değildir, diğer birçok da
ireleri de aynı şekilde alâkadar eden bir mev
zudur. Bilhassa Bütçe Encümeni olarak mese
lenin hususi bir kanunla halledilmiyeeeğine ka-
ani, olmuş umumi mevzuat dâhilinde Personel 
Kanununa taallûk ettiği mülâhazasında bulun
muştur. 

İkinci nokta; zikredilen bâzı hususlar var
dır. Hakikaten ihdasından bu yana bu kasa taz
minatı ne dereceye kadar yerinde kullanıldı, bu 
cihet muhtacı tetkiktir. Meselâ, Ömer özen ar
kadaşım da, sarahaten değil ama, zımnen dedi
ler ki, Maliye Vekâleti dahi kendisine taallûk 
eden hususlarda bu tazminatı, bununla ilgisi 
olmıyan personele kadar teşmil etmiştir. De
mek oluyor ki, arkadaşımın kanaâtince de tat
bik meselesi muhtacı tetkiktir ve sağlam bir tat
bikat olarak mülâhaza edilmesine imkân yoktur. 

Şimdi kasa tazminatı nedir? Bir tahsildar 
veya veznedar elinden muayyen miktarda para 
veya kıymetli evrak geçmektedir. Bunlardan 
zayi edeceklerinin mukabili midir? Hayır. Bu, 
vazifesi itibariyle külliyetli miktarda para veya 
kıymetli evrak elinden geçen bir memurun sırf 
sayım bakımından vâki olacak ufak hatalarını 
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ve bazan büyükçe meblâğların bu suretle tazmi
nini karşılamak üzere bir tazminat verilmesi 
keyfiyetidir. Şimdi bunu bütün para ile ilgili 
kimselere teşmil edecek olursak bunun hakika
ten büyük reperküsyonları olabilir. 

Arkadaşlarımız ifade ediyorlar, diyorlar ki, 
bunun portesi mühim değildir. Muhterem ar
kadaşlarım, bununla bahis mevzuu edilen Su 
İşleri ve Karayolları değildir. Bu işin tümünün 
bir portesi vardır. Böyle bir prensip kabul edi
lirse, bu sirayet edecek ve bütün daireler ölçü
sünde bir porte nazarı itibara almak lâzımgele-
cek. 

Binaenaleyh, Bütçe Encümenimiz, her han
gi bir daire için hususi bir kanun sevk etmek 
suretiyle bunun halledilmesi değil, bütün kasa 
tazminatı müessesesinin topyekûn Personel Ka
nununda mülâhaza edilmesi lüzumuna kaanidir 
ve onun içindir ki, tatbikatta sayın arkadaşı
mızın ima etmek istediği şekilde aksaklıklar var
sa bunların ıslahına da taraftarız. Bu itibarla 
muhterem arkadaşlarımızın mütalâasına iştirak 
edemiyoruz. îş müstaceliyet arz etmektedir. 

Şunu da arz edeyim ki, bu kasa tazminatının 
şümulünü genişleten hâdiseler zaman zaman ma
aş ve ücret rejimi bakımından olmuştur. Bu da 
sonradan tadil edilmiştir. Mümkün olduğu nis
pette tatminkâr bir seviyeye eriştirildikten son
ra bu rejimin münferit kanunlarla genişletilme
si şayanı tavsiye bir usul değildir. Bütçe ve 
malî muvazene bakımından Bütçe Encümenine 
daima göstermek lûtfunda bulunduğunuz iti
madın bu hususta da devamı olmak üzere bizim 
bunu kabul etmeyişimizin üzülerek aldığımız 
ve muayyen bir prensibe varmak için mecbur 
kaldığımız bir keyfiyet olduğunu takdir buyur
manızı arz ve istirham ederim. 

REÎS — Kemal özçoban. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisat) — 
Muhterem arkadaşlarım; teklifin lehinde ve 
aleyhinde vâki konuşmaları dinlediniz. Ben her 
iki tarafın konuşmasından edindiğim kanaati 
size izhar müsaadesini rica edeceğim. 

Arkadaşlar, bendenizi bu mevzuda sö-a söv-
lemeye sevk eden âmillerden birisi geçen gün 
karşılaştığım bir hâdise olmuştur. îki gün ev
vel para yatırmaya gittiğim zaman veznedarın 
bana bir miktar fazla para vermiş olduğunu 
evime geldiğim zaman anladım. Kendisine iade 

için gittiğim zaman gözleri yaşlı olan veznedar 
«Çocuklarımın iki günlük nafakasını iade ettiniz 
çok teşekkür ederim» dedi. Bu veznedar kasa 
tazminatından mahrum olduğunu soyliyen bir 
arkadaştı. Şu halde insan olarak herkes hata ede
biliyor. Esasen bunu Bütçe Encümenimizce hattâ 
kanun vâzıı olarak Meclisçe kabul edilmiş bir
çok kanunlarda yer almıştır. Şu halde prensip 
üzerinde bir anlaşmaya varabilmek lâzımdır. 
Prensip, kasa işleriyle, para işleriyle, muhasebe 
işleriyle meşgul olanların yaptıkları hatalara 
mukabil bir tazminat verilmesidir. Bunun etra
fında şek ve şüphe kalmamıştır, hepimiz aynı 
noktada birleşiyoruz, sayın sözcümüzün buyur
duğu gibi, Bütçe Encümeni de birleşiyor. Şu 
halde teferruat kabilinden Bütçe Encümenimiz 
bir sebep dermeyan ediyor ve «Bunlara hususi 
bir kanunla böyle bir hak vermiyelim, müsaade 
buyurursanız Personel Kanunu çıksın; Personel 
Kanunu çıktıktan sonra biz kül halinde hepsini 
nazarı dikkate alacağız» diyar. 

Arkadaşlar, bizim Bütçe Encümenimiz, Ma
liye Vekilimiz ve maliyecilerimiz darılmasmlar, 
benim fikrime göre bizde yerleşmiş, köhneleşmiş 
bir fikir vardır. Bu da (Nef'i hazine) mülâ-
hazasıdır. Hakikaten 20 nci asrın Türkiyesinde 
değiştirilmesi lâzımgelen fikirlerden biri budur. 
Arkadaşlar, bir defa hazine nef'ini, hazine 
menfaatini istemiyen bir mebus, bir türk çocuğu 
yoktur. Fakat bu nef 'i hazine zihniyeti ifrata 
götürülürse, hak sahibi olan bir kimsenin hata 
neticesi çoluğunun çocuğunun nafakasını kesmek 
suretiyle bu hatasını kapatması mülâhazasını, ad' 
buyurun kabul edemem arkadaşlar. 

Sizden istirham ediyorum, elinizi vicdanları
nıza koyun, dedikleri gibi Personel Kanununun 
çıkmasına intizar mı edelim, yoksa fırsattan bil
istifade bu iki müessesenin gayet cüzi olan mu
hasip ve veznedarlarını (Hatalı yolu terk ederek) 
koruyalım mı? Bence koruyalım arkadaşlar. Za
rarı yok, bir gün Personel Kanunu gelirse, muh
terem arkadaşımın fikrine iştirak etmek sure
tiyle, Personel Kanununun bir maddesine (Filân 
filân numaralı kanunların şu maddeleri mülgadır 
şerhini) onlar vermezlerse bizler teklif edelim. 
Ama fırsat bu fırsattır, şimdi bu pürüzü izale 
edelim. 

Ciddî söylüyorum, defalarca birçok vakalara 
şahidoldum, siz de şahidolmuşsunuzdur: Göz yaşı 
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döken veznedarlar vardır. «Bizi veznedarlıktan 
alın, başka bir memur yapınız. Açıklarımızı ço
cuklarımızın nafakaları ile kapatmıyalım» diyor
lar, istirham ediyorlar. 

Benden önce konuşan ve teklif yapan arka
daşımın teklifini kabul buyurmanızı, Bütçe En
cümeninin hatalı olan neticei kararını reddetme
nizi, dilerim arkadaşlar. Mâruzâtım budur. 

RElS — Buyurun, Encümen. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, sadece 
Kemal özçoban arkadaşımın, haksız bir mülâha
zasına cevap vereceğim. Bu da nef'i Hazine mü-
lâhazasıdır. Nef'i Hazine deyince neler hatıra 
geldiğini biliyoruz. Fakat, Bütçe Encümeni 
Muhterem Heyetinizin bir organı olarak böyle 
bir mülâhazaya tâbi değildir. Yalnız, af buyur
sunlar, Bütçe Encümeninin titizlikle üzerinde 
durduğu bir mülâhaza vardır ki, bu nef'i Hazi
ne mülâhazası değildir. Bu bütçenin muvazenesi 
ve Devlet varidatının hesapsız olarak kullanıl
maması mülâhazasıdır. Bu nef'i Hazine gibi, bir 
bakıma vatandaşların hakkı ne olursa olsun, 
maslahatın icabı ne olursa olsun biz para çıkarmı-
yalım şeklinde bir itiyat ile Bütçe Encümeninin 
vazife ifa etmesi iddiasını bendeniz - aflarma 
mağruren - kabul edemem. Kendilerinin do bu 
maksatla bu iddialarını tekrar etmemelerini bil
hassa istirham ederim. Biz heyeti mııhter^meniz 
namına vazife yapıyoruz. Bu vazife, masrafların 
icabına göre, ihdası, icabını aşmıyacak şekilde 
kullanılmasıdır. 

Şimdi biz demiyoruz ki, kasa tazminatı mese
lesi şayanı tetkik değildir, ve demiyoruz ki bu 
kasa tazminatı müesseseleri ekmel bir tarzda 
işliyen müesseselerdir. Ama aksaklık varsa, bu 
aksaklık münhasıran Karayolları ve su işlerinde 
değildir ve bunu geniş bir şekilde Personel Ka
nununda ele almak lâzımdır. 

Arkadaşımız hâdiseyi kendi görüşüne göre 
izalıla bir veznede vergi tahsilatı yapan bir kim
senin kasa tazminatından istifade etmediğini söy
ledi. Af etsinler, buna imkân yoktur, hepsi bun
dan istifade eder. Binaenaleyh işi, bir rikkat 
mevzuu haline getirmiyelim. Bu mesele bütün 
Devlet dairelerini alâkadar eden bir meseledir 
ki böyle bir çığır açarsak diğer idareler, diğer 
memurlar iddiacı olarak geleceklerdir. Böyle bir 
çığırın açılmamasını rica ederim. 

.1959 C : l 
Arkadaşımız ifade ettiler, fırsat bu fırsattır 

istifade edelim. Ne fırsatı, neden fırsat?. Her 
hâdiseyi teker teker Meclisi Âlinin huzuruna 
getirmiyelim arkadaşlar. Meseleleri teşkilâtlı ola
rak, birbirleri ile rabıtalı bir şekilde mülâhaza 
etmek daha iyi olur. Arkadaşımızın ifade buyur
dukları şekilde tetkik zannetmiyorum ki iyi ol
sun. Muhterem Heyetiniz de arz ettiğim gibi şâ
mil bir şekilde işin tedvirini umarım ki yerinde 
bulur. 

Bize verdiğiniz vazifenin ve yüklediğiniz me
suliyetin bir icabı olarak tekrar arz ve rica edi
yorum, işin hafife alınmaması, portesi azdır, 
üç beş kişidir diye kaideyi bozacak bir halin ol
maması için umumi bir karara bağlanması lâ
zımdır. Şahıslar hakkındaki meselelerin hususi 
olarak halline taraftar olmıyacağınıza kaaniim. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Müfit Erkuyumcu, 

MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Çok 
muhterem arkadaşlarım; bu mevzuda salim bir 
neticeye varabilmemiz için verilmekte olan 
kasa tazminatının mahiyeti üzerinde durmak 
iktiza eder. Nedir bu kasa tazminatı?.. Para 
alıp vermekle iştigal eden memurların sa
yım hatalarından mütevellit zarara uğrama
maları için ödenen cüzi bir paradır. Böyle olun
ca Devlet dairelerinde çalışan bir kısım me
murlara bu paranın verilmesi bir kısım me
murlara verilmemesi, affınıza sığınarak ifade 
edeyim, düpedüz adaletsizliktir. Bütçe Encü
meni sözcüsü burada «Bir prensip vardır, mün
ferit hâdiselerle prensibi bozmayalım» buyur
dular. Bendeniz bu fikirde değilim. Şayet 
bu kanun kabul edilecek olursa, bendenize 
göre, prensip bozulacak değil, bilâkis pren
sip takviye edilmiş olacaktır. Çünkü mevcut 
prensip; bu gibi memurlara bu paranın öden
mesine mütedairdir. 

Bu prensipten bir kısım memurlar istifade 
ettiklerine göre onların dışındaki memurların 
da istifade etmesinden tabiî bir şey olamaz. 
Binaenaleyh prensibi bozma diye bir şey asla 
yoktar. Hâdise şudur; kanunun portesi malûm 
değiliir. Devlet bu yükün altından kalkar mı 
kalkamaz mı düşüncesidir. Bendenizce 7 mil
yarı bulan bir Devlet bütçesinde bu kadar 
ufak, bu kadar cüzi bir meblâğın bir porte 
meselesi olarak ileri atılması doğru olamaz. Bu 
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kadar '-memur istihdam eden Devlet, kendi 
hizmetinde ••'eahşan memurun, bilmiyerek yap
tığı hatalardan dolayı zarar görmemesini el
bette ister, (Bu durum karşısında münferit hâ
diselerle 'prensibi bozmıyalım) seklindeki mü
talaaya iştirak etmiyorum. Bu, yalnız teklif 
mevzuu olan memurlara ait değildir. Meseli 
icra dairelerinin para işleriyle uğraşan vezne
darları da bunu ileri sürebilirler. Maliye Ve
kâletlerin bir memuru yaptığı bir haladan. 
dolay i. kendi kesesinden zarar görmüyor da 
iera .dairesinde çalışan bir memur neden do
layı zarar görsün'; Bu itibarla bu teklif kar
şımıza gelmişken bu ciheti de*halledelim. Bu
nu bii' prensip meselesi olarak ele alıp hal
letmek istiyorlarsa encümenden rica ediyo
rum. Teklifi geri alsınlar, bütün Devlet me
murlarının istifade edebileceği bir teklif şek
linde tekrar getirsinler... Bu yapılamadığına 
ve senelerce bu ıstırap devam ettiğine ^ave 
sırası gelmişken şu memurlar hakkında işin 
halledilmesi çok yerinde olacaktır. Teklifin 
kabulünü rica, edivorum.. 

REİS Münih Hayri Ürgühlü. 

MÜNÎB HAYBİ ÜRGÜBLÜ (Nevşehir) -
Muhterem arkadaşlarım; hâdiseyi mücerret bir 
hak olarak ele almak icabettiğine göre muhte
rem sözcü arkadaşımızın malî muvazeneye ait 
ifadesi bence ikinci plânda kalır. Eski huku
kumuzda (zararı ehaf ihtiyar olunur) kaidesi 
vardır. Bu kaideye göre bugün mağdur du
rumda olan bu gibi memurları haklarından 
mahrum etmek doğru olmaz. Bu memurların 
haklarını tanıyarak ceste ceste de olsa vermek, 
haksızlığı telâfi etmek lâzımdır. Bu kanun tek
lifi bu imkânı vermesi bakımından şükrana şa
yandır. 

Muhterem sözcü arkadaşını, Personel Kanu
nunun %u* haksızlıkları halledeceğini ifade etti. 
Demek ki, Personel Kanunu çıkıncaya kadar bu 
arkadaşlar bu haklarından mahrum edilmiş ola
caklardır ki, buna bizim hakkımız yoktur. Bu j 
memurlar için mevzu ya haktır, ya değildir. J 
i Taksa bu hakkı bugünden^ kendilerine tanı- ' 
mak lâzımdır. I 

Sonra muhterem arkadaşlarım, Personel Ka- ı 
n unu gibi, bünyemizin esaslı bir mevzuunu hal
ledecek bir kanunun huzurunuza ne zaman gele- | 
eeğini şimdiden telâkki ve teshil etıneve imkân ! 
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yoktur. Biliyorsunuz bu gibi kanunlar uzun 
müddet Meclise gelemiyor. Çünkü tetkikleri 
uzun zamana ihtiyaç gösteriyor. O zamana ka
dar da böyle bir mevzuun muallâkta bırakılma
sı alâkalılar için zararı müeddi olacaktır. 

Bir arkadaşımız bu mevzudan istifade eden 
bâzı mem urların hüviyetlerini okuduğu zaman, 
itiraf ederim ki, nazarlar bu memurlar üzerin 
de toplanmıştır. Bu memurlar arasında genel 
müdürlükte müdür muavini olan arkadaşlar 
vardır. Şimdi doğrudan doğruya paraya vâzı-
ülyed olmıyan memurlara dahi maliye bünye 
sinde bu hakkı tanırken mütevazı bir vaziyette 
çalışan elemanların bu haktan mahrum edilmele
ri hak ve nasfet zaviyesinden de doğru olmaz. 
Bu itibarla mevzuubahsolaıı ve kısım kısım muh
telif dairelerimizde maalesef tatbik edilmemiş 
bulunan bir noksanı, münferit bir teklifin bün
yesinde' de olsa, telâfi etmek muvafıktır. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) - - Muhterem 
arkadaşlar; ben de kanun teklifinin Lehimdeyim. 
Filhakika bu kanun teklifi, henüz hizmet ifa et
mekte olan ve hattâ tâyinleri ayni hükme bağlı 
bulunan memurların muadil bir muameleye tâbi 
tutulması maksadiyle hazırlanmıştır. Bu itibarla 
haksız bir vaziyeti ıslah edecek ve âdil bir nizam 
kuracaktır. 

Bütçe Encümeni sözcüsünü dinlerken, esasen 
encümenin işin prensipine dahi pek taraflar 
olmadığı belli olmuştur. Çünkü encümen söz
cüsü demiştir ki •«'Yarın,' bu iki kanun teklifi ka
bul edilecek olursa, çığır açılacak; ayın vazıyette 
olan diğerleri mebus arkadaşlar vasıtasiyle m.ü-
racaatte bulunacaklardır.» İşin prensipine taraf
tar olunca hakikaten bu kabil tekliflerin gelme
sini beklemek ve tasvibetmek tabiîdir. ( «Normal
dir» sesleri) Normali budur arkadaşlarımın de
diği gibi. 

Hukuki vaziyetle hizmetin vaziyetini arka
daşlar anlattılar. Bu para işlerinde çalışan va
tandaşların mümkün ve muhtemel zararları do-
iayısiyle kendilerinin zararlarının telâfisi mak
sadiyle ihdas edilmiş olan bu usul yalnız Maliye-. 
de tatbik edileli bir usul de değildir. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde de vardır. Şekeı- Şirketi 
Umum Müdürlüğünde vardır; Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünde ve sairede vardır. Olmı-
yaıılar belediye, hususi idareler, icra daireleri 
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ve bâzı mülhak bütçeli dairelerdir. Şimdi arka
daşımız Pınar yakından vaziyetlerini bildiği 
iki mülhak bütçeli dairenin bu kifayetsizliğini 
ıslah maksadiyle kanun teklifini vermiştir. Per
sonel Kanununu bekliydim, umumi tedbir ola
rak getirelim demek doğru değildir. Teklifler 
bogluğu' doldurdukları takdirde makbuldürler 
ve tasvibedilmeleri lâzımgelir. Encümen gerçek
ten kasa tazminatının lehine ise kanun tek
lifini tasvibeder. Bunu daha âdil bir müessese 
haline getirmek iyin Maliye Vekâleti mümessili 
de orada bulunduğuna göre yollanın arar ve 
raporuna bunları dereeder. Diğer mülhak büt
çeli dairelerdeki aynı işi gören memurların da 
böyle bir hale ulaştırılmaları âdilâne olacaktır. 
Encümenimiz bu temenniyi izhar ederken kanun 
teklifini kabul ediyoruz, demeli idi. Bu bakım
dan ben Nafıa Encümeninin mazbatasını kabul 
ile adaletsiz bir tatbikat ve adaletsiz bir idare 
tesisinden başka maksadı olmıyan Bütçe Encü
meni mazbatasını reddedecek arkadaşlar a Kasnı
dayım. 

Sonra Ömer Özen arkadaşımızın bir beyanı
na takılarak dediler ki, «Esasen bu tatbikatın 
dahi muhtacı tetkik olduğu arkadaş tarafından 
ifade edildi.» 

Muhterem arkadaşlar, tatbikatın muhtacı mem
nuniyet olmaması prensip ve müessesenin aley
hinde düşünmek için kâfi sebep değildir. Tatbi
kat ıslah edilmelidir. Eğer noksanlık varsa bu 
her noktada olabilir. İslah edilmesi lâzım lâznn-
gelen tatbikat aksaklıkları, bu Yüksek Meclisin 
prensip meselelerinde âdil kararlar almasına 
mâni bir sebep teşkil etmez. Bu yönden alırsak 
rapora dereettiği mucip sebeple, sözcünün be
yanlarının aksine, Nafıa Encümeninin serd ettiği 
mütalâalar daha muknidir. Bu itibarla ben de 
Mecit Bumin arkadaşımın takririne rey veril
mesini daha âdil ve vazifeye ulaşma bakımından 
isabetli telâkki ediyorum. 

Mâruzâtım budur arkadaşlar. 
E E İS — Encümen. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ BEIIZAT BİLGİN (İzmir) — Muh
terem arkadaşlarım. Sayın Fethi Oelikbas bu 
kanım teklifine taraftar olabilir, aleyhtar da 
olabilir, bu sarih hakkıdır. Fakat encümen hak
kındaki mütalâaların! izhar şekline bendeniz 
dokuııinak mecbııriyetindeyim. 
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«Bütçe Eneümeninin raporu, adaletsiz tat

bikatı, idame etmekten başka bir şeye matuf" 
olmıyan bir mahiyet taşımaktadır.» diyorlar. 
Kendileri Bütçe Encümeninde uzun zaman bu
lunmuşlardır, acaba bu encümen çalışmala
rında, adaletsiz tatbikatı, idame etme tema
yülüne ne zaman tesadüf etmişlerdir. Yoksa 
kendileri encümenden ayrıldıktan sonra mı 
Bütçe Encümeni âdil tatbikatı idame etmekten 
inhiraf etmiştir.' 

İler meseleyi Bütçe Encümeni adalet pren
sibi dairesinde mütalâa eder. Biz bu mese
lede kasa tazminatı, aleyhinde bulunmadık 
Yalnız üniform bir tatbikat, istiyoruz Biz 
bütün memurlara muayyen ölçüler dâhilin
de ek1 alınacak tatbikat istiyoruz Bugün bu 
ölçüler tesis edilmiş değildir Muhakkak vez
ne muamelesi yapan bir memurun bu tazmi
nata müstahak olduğunu nereden çıkarıyorlar: 
Bir tazminatın şümulü bakımından bir hak 
ididası mı kabul ediliyor, yoksa mücerret pa
ra ile iştigal ediyor diye bir mütalâa mı serd 
etmek istiyorlar:' Böyle bir şey varit değildir. 
Bunun kıstasının tesis edilmesi lâzım gelirse, 
eğer bir hak varsa, maksadı aşan tatbikatın 
dr, 'shıh edilmesi lâzımgelir. 

Devlete intisabeden memurların muayyen 
statü. dâhilinde intisabcttikleriui bilmiyorlar 
mı? Bu hak nereden neşet ediyor? 

FETHİ' OELİKBAS (Burdur) — Hizmet 
ayniyetinden... 

BKUZAT BİLGİN (Devamla. — Burada 
hak mevzuubahistir. Bu işi arkadaşlar vazife
len kabul etmişlerdir. Yoksa Büyük Millet, 
Meclisinin ele alacağı bir atıfetin şuna buna 
teşmil edilmesi mevzuubahsolsaydı karşımıza. 
kimse çıkıp da bu haktır ve hakkım zâyidir 
şeklinde iddiada bulunamıyacaktı. Esasen hak 
olsa Devlet Şûrasına müracaat ederlerdi. Bu
rada bahis konusu olan, bir kolaylığın diğer 
memurlara da teşmilidir. Biz diyoruz ki ; bu. 
kül olarak bahis mevzuu olması lâzımgelen 
bir husustur. 

Demin Erkuyunıcu arkadaşımız ifade bu
yurdular ve icra memurları için de istiyeee-
ğiz dediler. Durum böyle olunca çığır açılacak 
demektir ve bu birtakım intibak kanunları de
diğimiz vaziyeti hâsıl edecektir. Bunu Bütçe 
Encümeni olarak kabul edemiyoruz. Çünkü bu-
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nu kabul etmek diğerlerine de yol açmaktır. 
Kabul etmek bir türlü, kabul etmemek bir tür
lüdür. Bu gibi meselelerin kül olarak müta
lâa edilmesi zarureti aşikârdır. 

Kayıt konulsun diyorlar. Fethi Çelikbaş ar
kadaşımızın zamanlarında da birçok kayıtlar 
konmuştu. Bu kendilerince meçhul bir keyfi
yet değildir. Meclis olarak bu meselelerin ay
rı ayrı değil, kül halinde mütalâasını derpiş edi
yoruz. 

Personel Kanununa bu hususta bir atıf ya
pılmış ve bu kanunda bu mesele küllolarak ele 
alınmıştır. Bu birkaç ay tehir edilebilir veya 
bir iki sene geri kalabilir. (Sağdan gülüşme
ler) Meselede bu bakımlardan müstaceliyet 
yoktur. Hattâ buyurdukları gibi bir haksız
lık da yoktur muhterem arkadaşlarım. 

Bizim encümen olarak istirhamımız yine 
aynıdır. Bu işi yeni yeni tekliflere meydan 
verecek bir şekilde ele almıyalım. Bu me
seleyi umumi zaviyeden hallelecek olan rapo
rumuzu kabul buyurmanızı tekrar istirham 
ediyorum. Takdir Muhterme Heyetinizindir. j 

REÎS - - Cevat Ülkü. ' j 
CAVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem arka- j 

daşlar, şüphe yok ki. kanunlar ihtiyaç ve zaruret- j 
Jerin ifadesi olarak doğarlar. j 

Muhterine Behzat Bey arkadaşımızın endişe- j 
leri şu noktalardan ileri geldiğini görmekteyim: I 

Birincisi, emsal teşkil eder. İkincisi; bugün j 
her paraya vâzıülyed olan veznedarın eline ge
çen para miktarlarına göre böyle bir kasa taz- ] 
minatına hak iktisabedip etmiyecekleri ciheti, i 
Üçüncüsü de; bütün devlet müesseselerinin bir j 
kasa tazminatı namı altında verilmesi lâzımge- ! 
len böyle bir ödeneği kül halinde mütalâa edile- j 
rek bir kanun içerisinde toplamak zarureti... \ 

Bir de son olarak. Fethi Çelikbaş arkadaşımı- j 
za, cevap verirken bunun bir hak olamıyacağı j 
noktası üzerinde durdular. Evet, bir hak mıdır, j 
değil midir? Devlet müesseselerinin muhtelif \ 
kollarda çalışan ve paraya vâzıülyed olarak va- j 
zife gören arkadaşlara Devlet müessesesi içerisin- j 
den bir kısmına bu şekilde bir kasa tazminatı j 
tanındığı andan itibaren yine aynı devlet mües- ] 
sesede aynı mümasil vazifeleri gören ve paraya j 
vâzıülyed olan vazifeliler için de, tatbik edilen i 
kanunlar muvacehesinde değil, fakat tatbik edil- i 
mesi lâzımgelecek olan ve ihdası icabeden kanun- ; 
lar muvacehesinde bir hak doğar. Şu halde bu i 
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mebdeden hareketle bir hak olacağını kabul et
mek zarureti karşısındayız. «Bugün her vezneda
rın eline geçecek miktara göre kıstas ne olacak
tır, ne vereceksiniz?» buyurdular. Ben malî por
tesi bakımından Müfit Erkuyumcu arkadaşımı
zın bugünkü bütçe tutarına göre, söylediği nis
peti başka türlü mukayese yaparak ileri süre
ceğim 7 milyarlık bir bütçe içerisinde muhak
kak ki müesseselerde paraya vâzıülyed olarak 
vazife gören arkadaşların yapacakları muamele 
icabı zıyaa uğratmak ihtimali evvelki senelerdeki 
miktarlardan daha çok fazla olmak lâzımgelir. 
O halde himaye düne nazaran daha çok ve za
ruri olarak kendisini hissettirmektedir, arka
daşlar bâzı misaller de verdiler. Münferit de 
olsa bunların de teyiden ele alınması lâznngeldi-
ği kanaatindeyim. Diğer taraftan, evet bugün 
paraya vâzıülyed olarak çalışanların, hangi 
müesseselerde olurlarsa olsunlar, vaziyetlerini kül 
halinde müemmen kılan bir kanun gelmediği 
müddetçe münferit kanunlarla bunları âdilâne 
bir surette düşünmek, zararını tazmin etmek 
mecburiyetini hissetmekteyiz. Kül halinde gele
cek kanunla münferit kanunlar bertaraf edilir. 
Şayet muhtelif müesseseler arasında bir ayarla
ma yapmak icabediyorsa yine kül halinde çıkarı
lacak kanunla bu ayarlama yapılır. Bu yolda 
zaman zaman da olsa huzurunuza getirilecek ve 
müsavatsızlığı bertaraf edecek kanunların iltifa
tınıza mazhar olmasını temenni ve arkadaşları
mın bu yoldaki mütalâalarına iştirak ©derim. 

REÎS — Hamdi Öner. 

HAMDI ÖNER (Adana) — Muhterem ar
kadaşlarım, arkadaşlarımız encümenin nef'i ha
zine zihniyetini mevzuubahsettiler. Bu 50 sene
den beri her şey değiştiği halde değişmiyen bir 
zihniyettir. Hak telâkkisi hakkında insana bâzı 
sözler ilham eden beyanatta bulunuldu. Yalnız 
hak Temyizden, Devlet Şûrasından mı istene
bilir? Hakkın en büyük istihsal müessesesi Tür
kiye Büyük Millet Meclisidir. Mevzu bir kanun 
mevzuu olduğu için bu hakkın istihsali yönün
den buraya müracaat ediliyor. Binaenaleyh bu 
bir haktır. Noksanlığın evvelâ adalet ve sonra 
mantık bakımından derhal izalesi lâzımdır. Ay
nı dairede çalışan Maliye veznedarı ile aynı 
Devlet hizmetini gören Umum Müdürlük vezne
darı aralarında bu bakımdan fark ihdası ada
letsizliktir ve derhal izalesi lâzımdır. Bu man-
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tıksızlığı ve adaletsizliği mütaakıp tetkikler ve 
başka projelere talik etmek caiz değildir. 

Bizim Bütçe Encümeninin bir taktiği var
dır. Mademki, dertlerimizi deşiyoruz, buna da 
işaret etmek lâzımdır. Adalet duyguları bakı
mından, mantıkan derhal izalesi lâzımgelen ve 
malî külfete mütevakkıf bir mevzu oldu mu, 
başka'bir mevzuun tetkiki sırasında ele alınaca
ğı mütalâası ile karşımıza çıkılmakta ve bu me
sele uyutulmaktadır. Burada da aynı taktiğe 
başvuruluyor. Nef'i hazine zihniyeti, Devletin 
gelirini korumaya matuf olduğu mevzularda 
takdirle karşılanır, fakat adalet duygularının 
ve mantık hislerinin telâfisi ve bunların korun
ması mevzuunda âcil olarak ele alınması lâzım 
bir hususta bu zihniyet ortaya çıkarsa Devlet 
icraatında itibar kırıcı ve itibara dokunur bir 
takım hâdiselerin devamına mahal verir. 

Hakikaten arkadaşlar, Maliye Vekâletinin 
tenkid edilecek bir noktası var. O da kendi bün
yesindeki personele lâyik gördüğünü kendi bün
yesinden haricolan diğer Vekâlet elemanlarına 
lâyık görmüyor ve bilhassa burada müşkülât 
gösteriyor. Bu da aynı mevzudur. Kasa tazmi
natını ihdas eden Maliye Vekâletidir, kendi per
soneli senelerden- beri bundan istifade etmekte
dir. Umum müdürlük ihdas edilip, başka dai
relerde aynı vazifeyi görenlerin bundan istifa
de mevzuubahsolunca, bunun lüzumsuz olduğu
na, aşırı gidildiğine, şimdilik tetkik mevzuu 
olamıyacağma dair birtakım mülâhazalar önü
müze çıkmaktadır. 

Bendeniz de arkadaşlarımızın mütalâalarına 
iştirak ediyorum, bu mevzu da kâfi derecede 
izahat da verilmiştir, Nafıa Encümeninin maz
batasının kabulünü, diğer mazbatanın reddini 
rica ederim. 

REİS — Takrirler var, okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen Bütçe 

Encümeni mazbatasının reddi ile Nafıa Komis
yonu mazbatası üzerinde konuşulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Artvin Mebusu 
Mecit Bumin 

Yüksek Reisliğe 
Bütçe Komisyonu mazbatasının reddini rica 

ederim. Sinob Mebusu 
Mahmut Pınar 
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I RElS — Takrirler Bütçe Encümeni mazba-
I tasının reddini tazammun ediyor.. Ancak takrir

lerden biri Nafıa Encümeni mazbatasının ko
nuşulmasını ve Bütçe Encümeni mazbatasının 

I reddini tazammun ediyor. Evvelâ her iki tak-
J rirdeki mazbatanın reddi hususunu reyinize arz 

ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Bütçe 
Encümeni mazbatasının reddi kabul edilmiştir. 

Şimdi Nafıa Encümeni mazbatasının müza
kere edilmesi hususunu reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Nafıa Encümeni mazbatasının heyeti umu-
miyesi üzerinde söz istiyen var mı? Maddelere 
geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki 6200 sayılı Kanuna bir 

madde eklenmesine dair Kanun 

%ADDE 1. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 62Ü0 
sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir: 

EK MADDE — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğü teşkilâtında çalışan veznedar ve vez
nedar yardımcıları ile kıymet muhafızlarına 
aylık tutarlarının % 15 - % 25 ine kadar aylık 
kasa tazminatı verilebilir. 

I iElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Birinci müzakere bit
miştir,. 

6. — tiinob Mebusu Mahmut Pınar'm, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü kurulu§ ve görev
leri hakkındaki 5539 öayılı Kanuna1 madde ek
lenmesiyle dair kanun teklifi ve Nafıa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/314) (1) 

! RElS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Bütçe Encümeni mazbatası okundu.) 

i (1) 4 8. Sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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tutarlarının % 15 - % 25 ine kadar1 aylık kasa 
tazminatı verilebilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyenL. 
Buyurun Halil Turgut Bey... 
HALİL TURGUT (Diyarbakır) —.Çok muh

terem arkadaşlarım, bu madde üzerinde ufak bir 
noktayı izah etmek için söz almış bulunuyorum. 

Malûmunuzdur ki, Karayollarında bir bölge 
teşkilâtı vardır. Veznedarlar bölge merkezinde 
ikamet etmektedirler. Karayollarında bütün hiz
metler dağ başlarında, bölge ittihaz edilen yer
den en az 150, 200 hattâ '300 kilometre uzaklarda 
ifa edilmektedir. Binaenaleyh hemen hemen üc
retler merkezde değil personelin çalıştığı yer
lerde mutemet vasıtasiyle istihkak sahiplerine 
ödenmektedir. 

Şimdi Karayolları Umum Müdürlüğü teşkilâ
tının bu mahiyetine göre bunda bir değişiklik 
yapılacak mıdır, yapılmıyacak mıdır? Bu haki
katen çayı teemmüldür. Bu mutemetler, kasadar
lar veya veznedarların yardımcısı mahiyetinde 
telâkki edilir mi, edilmez mi? Bunu rica ediyorum. 

BEİS — Buyurun Mecit Bey. 
NAFIA ENCÜMENİ M. M. MECİT BUMİN 

(Artvin) — Bu gayet tabiîdir. Fakat ©910 sa
yılı Kanunla tadadedilenlerden başkasına bu 
kasa tazminatı verilemez. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I : 13 11.12 
RÎ3İS — Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Çok muh

terem ve kıymetli arkadaşlarım,- biraz evvel 
tasvibettiğiniz kanun teklifi ile şimdi huzuru
nuzda mazbatası okunan teklif aynı mahiyette
dir. Evvelki teklif dolayısiyle kıymetli arka
daşlarımızın fikirleri ve Yüksek Heyetinizin 
noktai nazarı tebeyyün etmiş ve mesele reyinize 
iktiran etmiştir. Bu itibarla ben tekrar mâru
zâtta bulunmıyacağım. Benim mâruzâtım sa
dece, aynı mahiyetteki bu teklifin de kıymetli 
reylerinize arzı ve tarafınızdan tasvibi şeklinde- -
dir. Hürmetlerimle... 

REİS — Buyurun, Mahmut Pınar. 

MAHMUD PINAR (Sinob) — Muhterem ar
kadaşlar bundan evvelki kanun teklifim hak
kında göstermiş olduğunuz yüksek takdir ve ka
naatleriniz beni son derece memnun bırakmıştır. 
Lütufkârlığınızı bu kanun teklifim hakkında da 
esirgememenizi bilhassa rica ediyorum. 

REİS — Bir takrir var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen Bütçe 

Encümeni mazbatasının reddiyle Nafıa Komis
yonu mazbatası üzerinde görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Artvin Mebusu 
Mecit Bumin 

REİS — Bir Mütalâa var mı efendim? 
Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu

nu reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Takrir dikkate alınmıştır. 

Nafıa Encümeni mazbatası üzerinde söz isti-
yen? Yok. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri handandaki 5539 sayılı Kanuna bir mad

de eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539- sayılı 
Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir : 

EK MADDE — Karayolları Genel Müdür
lüğü teşkilâtında çalışan veznedar ve vezne
dar yardımcıları ile kıymet muhafızlarına aylık 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin birinci müzakeresi bitmiştir. 

7. — Sigorta şirketlerinin murakabesi hak
kında kanun lâyihası ve Ticaret v$ Adliye en
cümenleri mazbataları (1/120) 

REİS — Sigorta şirketlerinin murakabesi hak
kında kanun lâyihasının encümene giden mad
deleri henüz gelmemştir. Bu itibarla müzake
resini talik ediyorum. 

14 Aralık 1959 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikadı kapatıyorum, 

Kapanma saati : 16,40 



t : 13 11.12.1959 O : 1 
B — TAHRİRÎ SUA1 

1. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Bor ka
zasında hırsızlık zanniyle iki vatandaşa kara
kolda • yapılan muamele dolayısiyle müsebbip
leri hakkında bir takibat yapılıp yapılmadığına 
dair sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in 
tahrirî cevabı (7/653) 

17 . XI . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini saygılarımla rica ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Soru : Eylül 1959 ayı içinde Bor'da mer
hum emekli nüfus memuru Sadık önen'in ha
nesinden halı, kilim çaldıkları zanniyle Bor 
Jandarma Merkez Karakoluna cepbedilip son 
derece gaddarane bir şiddetle dövülen iki va
tandaşın (Mustafa Ünal ve Duran Niğdeli'nin), 
bu dayak neticesi topal ve sakat kalan Mus
tafa Ünal'ın bu bedenî arızası da nazara alı
narak, mâruz kaldıkları kanunsuz muameleden 
ötürü müsebbipleri hakkında kanuni tah
kikat ve takibat yapılıp müsebbiplerin ceza
landırılmasının düşünülüp, düşünülmediğinin 
ve keza kaymakam vekilinin malûmatı dâhi
linde cereyan etmiş ise, kaymakam vekili hak
kında ne gibi bir işlem yapılmasının düşünül
düğünün bildirilmesi. 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 9 . XII . 1959 
Jandarma Umum 

Kumandanlığı 
Karargâhı 

A. Mşv. : 3687 - 6915 
Konu : Asım Eren'in yazılı sual 
takriri cevabı hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ref : 27 . XI . 1959 tarih ve Umumi Kâ

tiplik Kanunlar Müdürlüğü 7/653, 3793 - 1695 
sayılı yazınıza. 

Niğde Mebusu Asım Eren tarafından veri
len ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılması istenilen sual takriri tetkik edildi : 

LER VE CEVAPLARI 
Bur kazasında merhum nüfus memuru Sa

dık önen'e ait evden üç hah seccadesinin 
2-1 . VIII . 1959 günü çalınması hâdisesi ile 
ilgili olarak yapılan tahkikat sırasında; hır
sızlığın Mustafa Ünal ve Duran Niğdeli is
mindeki şahıslar tarafından yapıldığının kuv
vetle muhtemel olduğu davacının zabıtaca 
alman 3 . IX . 1959 tarihli ifadesi mündere-
catından anlaşılmakla, adı geçen şahıslar Mer
kez Jandarma Karakoluna celbedilerek ifa
delen tesbit edilmiş ve müteakiben de serbest 
bırakılmışlardır. 

Yapılan incelemede; Mustafa Ünal'ın 
2 . IX . 1959 günü kumar sebebiyle şehir ku
lübünde çıkan kavgada beş gün mûtat işti
galine mâni olacak derecede almış bulundu
ğu yaraları vesile ittihaz ederek hırsızlık 

I hâdisesi ile ilgili olarak hakkında yapılmakta 
bulunan tahkikat üzerine baskı yapmak mak-

i sadiyle emniyet makamlarına müracaat et-
I tiği ve mahallî Cumhuriyet Müddeiumumiliğin-

ce icra kılınan tahkikat neticesinde mumailey
hin jandarmalar tarafından dövüldüğü yo
lundaki iddia ve şikâyetinin varit görülmiye-
rek takipsizlik kararı verildiği anlaşılmıştır. 

Hâdise tarihinde kaymakam vekâletine sağ
lık merkezi Baştabibi Dr. Ali Tekeş'in bakmakta 
olduğunu ve halen adıgeçen şahısların kaza 
içerisinde mûtat iştigallerine devam ettiklerini 
ve ortada kanunen suç teşkil eden bir fiil mev
cut bulunmadığı cihetle müsebbip aramanın dü-
şünülemiyeceğini saygı ile arz ederim. 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

2. — Gümihşme Mebusu Hüsrev Polat'm, 
GiUhane Tıp Akademisinde yapılan bâzı tâyin ve 
terfilere dair Millî Müdafaa Vekili Etem Men
deres'in tahrirî cevabı (7/709) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun sayın Millî Müdafaa* Ve
kili tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
tavassut buyurulmasını saygılarımla arz ve rica 
ederim. 18 Haziran 1958 

Gümüşane Mebusu 
Hüsrev Polat 
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Gülhane Tıp Akademisinin bilhassa öğretim 

esaslarını tâyin eden kanun ve bunun geçici 
fıkralarının tatbikatı ile ilgili ve akademik kar-
yerin tatbikiyle kabili telif olmıyan bâzı tâyin 
ve terfilerin yapıldığı doğru mudur? 

T. B. M. M. 
Kanunlar Müdürlüğü 

Umumim Kâtipliği 
Sayı : 1621 

7 . X I I . 1959 
Millî Müdafaa Vekâletine 

23 . VI . 1958 tarih ve 1621 sayılı yazımıza 
ektir : 

Gümüşane Mebusu Hüsrev Polat'm, Gülha-
ııe Tıp Akademisinde yapılan bâzı tâyin ve ter-
filere dair şilahi suali, cevap günü olan 4.XII. 
1959 tarihli 10 ncu inikatta takrir sahibi hazır 
bulunmadığından Dahilî Nizamnamenin 155 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası gereğince, tahrirî ce
vap talebiyle verilmiş sayılmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 
2 nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi V. 

T. C. 
M. M. V. 9.XII.1959 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Ankara 

T. B. M. Meclisi Riyasetine 
Gümüşane Mebusu Hüsrev Polat'm, Gülha

ne Askerî Tıp Akademisinde Akademik karye-
rin tatbikiyle kabili telif olmıyaoı tâyinler hak
kındaki sözlü sorusu 4 Aralık 1959 günü Heye
ti Umumiye Ruznamesinde bulunduğu halde so
ra sahibinin toplantıda bulunmaması sebebiyle 
Dahilî Nizamnamenin 155 nci maddesine göre 
yazılı soru şekline inkilâbetmiştir. 

Mezkûr soruya cevap ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

• Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Gümüşane Mebusu Hüsrev Polat 'm Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinde fbâzı tâyin ve terfi
lerin yapıldığı hakkındaki sorusuna cevaptır. 

.1959 O : 1 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinin öğretim 

esaslarını tâyin eden 6996 sayılı Kanun ve bu
nun geçici fıkrasının tatbikatı ve hassaten aka
demik kariyerle kabili telif olmıyan tâyin ve 
terfilerin yapıldığı iddiası varit ''bulunmamak-
tadır. 

Sözlü soruya mevzu edilmek istenilen, Dr. 
Haydar Dinç er ve Dr. Hüseyin Zinnur Ro-
las'm durumları ise, bu iki doktorun profösör-
lükleri Devlet Şûrası ve daireleri umumi he
yetinin 5 Haziran 1959 tarih ve 959/263-163 ve 
5 Haziran 1959 gün ve 59/245 sayılı kararla-
riyle kazai 'hükme bağlanmış olduğunu arz ey
lerim. 

3. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, 1956 -
1959 yıllarında gelen göçmenlerin miktarı ile 
nerelere yerleştirildiklerine dair sualine İmar 
ve İskân Vekili Medeni Berk'in tahrirî cevabı 
(7/610) 

8 . X . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun imar ve îskân Vekili 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyrulmasını saygı ile rica ederim. 

Van Mill'etlekili 
Sait Erdinç 

1956 - 57 - 58 - 59 yıllarında yurda gelen 
göçmenlerin miktarı nedir. Nerelere ne miktar 
yerleştirilmiştir1? 

T. C. 
îmar ve iskân Müdürlüğü 9.XII.1959 

Tetkik Heyeti Rs. 
Sayı : 18/2/21329 

özü: Tahrirî sual takriri 
Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği Yüksek 
Makamına 

Umumi Kâtiplik : 
20 . X I . 1959 gün ve 7 - 610, 3659/T60SO 

sayılı yazıları cevabıdır : 
Van Mebusu Sait Erdinç'in 1956 - 1959 yu

larında gelen göçmenlerin miktarı ile nerelere 
yerleştirildiklerine dair tahrirî sual takriri üze
rine yapjlan inceleme sonunda : 
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Yabancı memleketlerden yurdumuza, i 

Nüfus Aile 

1956 senesinde 
1957 » 
1958 » 
1959 > 

35 369 
33 290 
30 624 
.1.7 548 

9 257 
9 143 

. 9. 061 
4 957 

Ceman U16 831 32 418 

göçmen gelmiştir. 
2. Bu 4 senede yurdumuza gelen 32 418 

göçmen ailesinden 61 aile iskânlı göçmendir. Bun
ların tertip ve iskân edildiği vilâyetler şunlardır: 
Bursa 7, Konya 11, Kayseri 6, istanbul 7, Eski
şehir 3, Niğde 2, Hakkâri 25 ailedir. 

Serbest göçmen olarak gelen aileler hükümet
çe iskân muamelesine tâbi tutulmamışlardır. 

Arz olunur. 
imar ve iskân Vekili 

M. Berk 

4. — Ordu Mebusu Münir Ekşi'nin, NATO 
Teşkilâtında vazifeli olarak yabancı memleket
lerde bulunan personelimizden orada suç işli-
yenler'jmevcudolup olmadığına dair sualine Millî 
Müdafaa Vekili E t em Menderes'in tahrirî ce
vabı (7/647) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Müdafaa Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini rica ederim. 

14 Kasım 1959 
Ordu Mebusu 
Münir Ekşi 

Soru : 
Nato teşkilâtında vazifeli ve yabancı âza 

Devlet toprağında bulunan Türkiye Cumhuri
yeti tabiiyetindeki personelin bulunduğu yabancı 
Devlet toprağında suç işliyeni var mıdır? 

a) Adedi kaçtır? 

b) failleri kimdir, sıfat ve vazifeleri nedir? 

e) Hangi Devlet merciinde muhakemeleri 
icra edilmiştir? 

d) Mahkûm oldukları ceza nedir? 

e) Mevkuf kalmışlar mıdır? 

1959 C : l 
Millî Müdafaa Vekâleti 

Hususi 
3 

10 . XII 195!) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
25 . X I . 1959 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

3774/16741 sayılı yazınıza ilişik Ordu Mebusu 
Münir Ekşi'nin yazılı sorusuna ait cevabın ili
şikte sunulduğunu arz ederim. 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

T. C. 
Millî Müdafaa Vekâleti 

Müsteşarlığı 
Ankara 

4 . XII . 1959 

Konu : Yabancı memleketlerde NATO Teşki
lâtında bulunan personelimizin ika 
ettikleri suçlar hakkında. 

NATO Teşkilatındaki vazifeleri dolayısiyle 
diğer âkıd bir Devletin toprağında bulunan 
Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki personelin 
bu Devletin ülkesinde işledikleri suçlardan han
gilerinin gönderen Devlet mevkiinde bulunan 
Türk Askerî mahkemelerinde rüyet edileceği 
6375 sayılı Kanunla kalbul edilen (Kuzey At
lantik Andlaşmasma taraf devletler arasında 
«Kuvvetler Statüsüne dair Sözleşme») ile tâyin 
ve tesbit edilmiştir. 

İşbu Sözleşme mütekalbiliyet prensibine ve 
gönderen Devletin asikerî makamlarının kendi 
mevzuatlarına göre askerî kanunlarını kuvvet
leri ve sivil unsurları mensuplarına tatbik sa
lâhiyetini haiz bulunması esasına• istinadetinek
tedir. 

Bu sebeple Amerika Birleşik Devletleri nez-
dindeki Türk Askerî Müşavir Heyeti Başkan
lığı ile Paris'teki NATO Başkumandanlığı nez-
dindeki Türk Askerî Müşavir Heyeti Başkanlı
ğına 1 Kasım 1957 tarihinden itibaren tümen 
adlî amirlik salâhiyeti verilmiştir. 

Vekâlete' akseden malûmata göre; 
1. Kanada'da Monitabe Eyaletinde stajyer 

pilotlarımızdan Teğmen Saim Dal yanında arka
daşı Teğmen Affan Tunçer bulunduğu halde va-
sıtasiyle 2 . 1 . 1957 tarihinde yolda durmuş va
ziyette iken Kanadalı Mr. Reid idaresindeki va
sıta çarpmış ve Mr, Reid ağır yaralanıp Teğ
men Affan Tunçer ölmüştür. 
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Hâdiseye el koyan Kanada Trafik polisi Teğ

men Saim Dal'ı yüzde elli ve Mr. Reid'i yüz
de elli kusurlu görmüştür. 

Suç resmî vazife dışında işlenmiştir. 
Kanada Hükümeti Türk personelini tevikif 

etmediği gibi hakkında cezai takibata da te
vessül etmemiştir. 

Karşılıklı talefoedilen tazminatın Kuvvetler 
Statüsüne dair Sözleşme hükümlerine göre te
diyesine çalışılmaktadır. 

2. Amerika - Virjinya eyaletindeki Fort 
Behıvar İstihkâm Okulunda kurs görmekte olan 
iki Türk istihkâm subayının 27 Mayıs 1958 ta
rihinde izinsiz içki nakletmeleri sebebiyle Ame
rikan makamları tarafından tevkif edilerek 
mahkemeye sevk edilmeleri üzerine Vaşington'-
daki Türk Askerî. Temsü Heyeti Başkanlığınca 
teşebbüse geçilmiş ve kuvvetler statüsüne dair 
sözleşmeye istinaden her iki Türk subayı Ame
rikan makamlarından alınarak adlî amirlikçe 
tahkikat yürütülmüş ve içkinin kokteyl parti 
için alındığı tesbit edildiğinden tahkikata mahal 
olmadığı kararı verilmiştir. 

3. Paris'te NATO karargâhında vazifeli 
Kur. Alb. Mustafa Erdoğan 1959 senesi başla
rında kullandığı vasıta ile trafik kazasına sebe
biyet vermiş ve diğer vasıtayı kullanan Fransız 
vatandaşı bu yüzden ölmüştür. 

Suç resmî vazife dışında işlendiğinden Kuv
vetler Statüsüne dair sözleşmeye istinaden Fran
sa adliyesi hâdiseye el koymuş ve trafik polisinin 
raporuna göre kusurun ölen Fransızda bulundu-
ğu belirtildiğinden Kur. Alb. Mustafa Erdoğan 
hakkında Fransız Adliye makamlarınca tahkikat 
yapılmasına lüzum görülmemiş ve tevkifi ciheti
ne de gidilmemiştir. 

4. Atina'da NATO vazifesi ile görevli Kur. 
Yb. Burhanettin Yalçmer 1959 senesi başların
da bir trafik kazası yapmış ve bir Yunanlının 
ağırca yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 

Suç resmî vazife dışında işlendiğinden hâdi
seye Yunan adlî makamlarınca el konmuş ve 
Kur, Yb. Burhanettin Yalçmer mahkemeye sevk 
edilmiştir. Muhakemesi halen devam etmektedir. 
Arz ederim. 

5. — Yan Mebusu Sait Erdinç'in, Mu$ ve 
Bitlis'teki toprak tevzi komisyonlarının faali
yetine dair sualine İmar v-e İskân Vekili Medeni 
Berk'in tahrirî cevabi (7/609) 

2.1959 0 : 1 
Türkiye Büyük Millet Meçlisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun İmar ve tskân Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let Duyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Van Milletvekili 
Sait Erdinç 

Muş, Bitlis, illerinde hangi toprak komisyon
ları bulunmaktadır? Bunların her biri 1957, 1958, 
1959 yıllarında hangi köylerde kaç aileye kaçar 
dönüm arazi dağıtmışlardır? JEIer ailenin arazi
lerinden dolayı borç miktarları nedir? Tapulama 
komisyonlarının faaliyetlerini bitirdikten sonra 
o yerlerde Toprak Tevzi komisyonlarının faali
yette bulunması daha verimli ve ihtilâfları azal
tıcı değil midir. Vekâletin bu hususta prensibi 
nedir? 

T. C. 
İmar ve îskân Vekâleti 9 . XII . 1959 

Tetkik Heyeti Rs. 
Sayı : 18/2/21330 

Özü; Tahrirî sual takriri 
hakkında. 

T. B. M. Meclisi Reisliği Yüksek Makamına 
Umumi Kâtiplik : 
20 . XI . 1959 gün ve 7-609, 3658/16029 sayılı 

yazıları cevabıdır : 

Van Mebusu Sait Erdinç'in Muş ve Bitlis'te
ki Toprak Tevzi komisyonlarının faaliyetine dair 
tahrirî sual takriri üzerine 3rapılan meleme so
nunda : 

Muş vilâyetinde 53, 58, 67 ve 69 numaralı 
dört, Bitlis vilâyetinde ise 63, 76 numaralı iki 
Toprak Komisyonu faaliyette bulunmaktadır. 

1. Muş vilâyetinde : 
1957 senesinde Pogurkof, Artıhonk, Komlar, 

Türkmen, Kırtakaom, Sironk, Sakabi, Hasköy, 
Alican, Dersim, Karaağıl, Sultanlı köylerinde 
1309 aileye 72 371 dönüm toprak tevzi edilmiştir. 

1958 senesinde Kurtmeydanı, Kaser, Komlar, 
Alizurum, Tirkavak, Avzut, Çiriş, Dersim, Bağ-
lumelik, Bostankent, Mescitli, Şeyhyakup köy
lerinde 968 aileye 42 900 dönüm toprak tevzi 
edilmiştir. 

1959 senesinde ise; Kasor, Pogurkof, Arnis, 
Arak, Alâettin, Pazu köylerinde 290 aileye 
19 822 dönüm toprak tevzi edilmiştir. 
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2. Bitlis vilâyetinde : 
1957 senesinde Misk, Kuştiyan, Cızruk, Yu-

karısupan, Aşağısupan, Norşin, Akçira, Kara-
keşiş, Annçküs, Ann, Horans, Kazık ve üç 
mahallesi, Taravank, Koçeri, Norşincik, Ha-
rabeserik, MoUafadülı köylerinde 596 aileye 
54 034 dönüm toprak tevzi edilmiştir. 

1958 senesinde Tapavank, Virangazı, Kazık, 
Karşıyaka, Pınarbaşı, Çağlayan, Korans, Yu-
karıkovus, Yukarısüphan, Aşağısüphan, Arınç-
küns, Travank köylerinde 844 aileye 72 785 dö
nüm toprak tevzi edilmiştir. 

1959 senesinde Nizin, Abutak, Purlms köyle
rinde 412 aileye 28 433 dönüm toprak tevzi 
edilmiştir. 

3. Toprağın beher dönümü vasati olarak 
10 - 15 lira üzerinden borçlandınlmaktadır. Bir 
aileye 100 dönüm toprak verildiği takdirde o aile 
1 000 - 1 500 lira borçlanmış olacaktır. Çiftçi bu 
borcunu toprağı aldıktan 6 sene sonra ödemeye 
başlıyacak ve 20 senede taksitle ödemiş olacaktır. 

4. Toprak komisyonlan Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında ve özel mülkiyetinde bulunan 
arazinin dağıtımım yapmaktadırlar. Ziraatın 
makinalaşraası dolayısiyle bütün bu arazi işgal 
edilmiştir. Komisyonlarca, fuzuli işgal edilen 

.1059 0 : 1 
toprakların durumları esaslı bir incelemeye tâbi 
tutulmaktadır. Bu tasarruf tetkiklerinin ve arazi 
kadastrosunun tamamen önceden tapulama ko
misyonlarınca yapılması ieabeder. Fakat mem
leketimizde arazi kadastro işlerinin henüz yeni 
başlamış olması' dolayısiyle memleketin en mühim 
olan bu işinin ikmali uzun senelere mütevak
kıf bulunmaktadır. Topraksız çiftçinin uzun za
man topraksız kalması doğru görülmediğinden ve 
bir an evvel müstahsil hale gelmesini temin bakı
mından kadastro işinin sonunu beklemeden bir 
taraftan da Toprak komisyonlannm faaliyette 
bulunmalannda bir mahzur görülmemiştir. 

Toprak komisyonlan da tasarruf tetkiklerinde 
kadastro teşkilâtının usul ve sistemini aynen tat
bik etmekte olup tatbikatta hukuki bakımdan bir 
aykınlık bulunmamaktadır. 

Bu itibarla Hazineye ait topraklann toprak
sız çiftçiye süratle intikalini temin için Toprak 
komisyonlannm tesbit olunan bu esaslar dâhilin
de faaliyetlerine devam etmeleri lüzumlu ve fay
dalı görülmektedir. 

Arz olunur. 
İmar ve iskân Vekili 

M. Berk 

...„>,. ıv©-« «... 
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Devre : XI 
îçtima: 3 S. S A Y I S I : 

I 

Sinob Mebusu Mahmut Pmar'ın, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 6200 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (2/313) 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü tegHlât ve vazifeleri hakkındaki 6200 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kânun teklifimi ilişik olarak sunuyorum. 

GeFeğinftı ifâsftıı saygılarımla rica ederim. 
23 . III . ]9i'9 

Sinob 
Mahmud Pınar 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 6200 sayılı Kanuna-bir madde 
eklenmesi hakkında kanun lâyihasına ait esbabı mucibe 

Ek madde — Umumi muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli idarelerde çalışan veznedar 
ve veznedar yardımcıları ile kıymet muhafızlarına hususi kanunları gereğince aylık tutarlarının 
% 15 - 25 in^ kadar kasa tazminatı verilmekte olduğu halde, Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 
teşkilât ve vjazifeleri hakkındaki 6200 sayılı Kanunda buna dair bir hüküm bulunmamasından bu 
idare veznedar ve veznedar yardımcıları ile kıymet muhafızları, emsallerine bahşedilmiş oîan bu 
imkândan istifade edememektedirler. Ayriyeten bu husus 1958 - 1959 Nafıa Vekâleti raporlarında 
da zikredilmiş olduğundan bu maddenin ilâvesi zaruri görülmüştür. 

3 



— 2 — 
Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 

Esas No. : 2/313 
Karar No. : 17 

27 . V . 1959 

Yüksek Besiliğe 

Sinob Mebusu Mahmut Pınar'm, Devlet 
Su îşleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazife
leri hakkındaki 6200 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi, encümenimizde 
teklif sahibi ve Hükümet mümessillerinin de 
iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Halen m e r i olan 6910 sayılı Kanunun 15 
nci maddesi mucibince Maliye Vekâletine bağlı 
veznedar, veznedar yardımcısı ve kıymet mu
hafızlarına aylık tutarlarının % 15 - % 25 sine 
kadar tazminat verilmektedir. Ayrıca Maliye 
Vekâletinin 23 . I I I . 1956 tarih ve 122512 -
107/3360 sayılı tamimleriyle 'kasa tazminatı 
defterdar ve defterdar muavinlerine, muttıase-
ne müdürlerine, mal müdürlerine, gelirler muha
sibine ve daha "bir çok buna benzer dairelere 
teşmil edildiği halde tâyinleri Maliye Vekâle
tince yapılan ve fakaıt maaşlarının mülhak büt
çeli Devlet Su İşlerinden alan veznedar ve vez
nedar yardımcıları bu halktan mahrum bıra
kılmışlardır. Bu hal ise aynı vekâletin memur
ları arasında huzursuzluk doğurmaktadır. Bunu 
önlemek ve eşitliği sağlamak düşüncesiyle en

cümenimiz kanun teklifini uygun mütalâa et
miştir. 

Nafıa Vekâleti temsilcileri nakit ve ayniyat 
muhasiplerinin de kanuna ilâvesini istemişler-
sede bu husus 4910 sayılı Kanunun 15 nci mad
desi şümulü içerisinde mütalâa edilmiş oldu
ğu,cihetle ayrıca böyle bir hükmün iktibasada 
meydan vermemesi için kanun teklifi aynen ve 
ittifakla kalbul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tev
di buyrulmak üzere Yüksek Riyasete arz olunur. 
Nafıa Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

G-aziantdb 
S. Kuranel 

Kâtip 
Bilecik 

M. Erdem 
Erzurum 
M. Fırat 
Kütahya 
M. Diler 

İÜ12 

Afyon Karahisar 
O. 

Artvin 
M. Bumin 

G-aziantelb 
C. San 
Rize 

M. F. Mete 
şada (bulunamadı 

Uygun 
Denizli 

O. Ongan 

Konya 
O. Bibioğlu 

İçel 
H. Sinanoğlu 

SİNOB MEBUSU MAHMUT PINAR'IN 
TEKLİFİ 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve 
vazifeleri halandaki 6200 sayılı Kanuna bir 

madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 6200 
sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir: 

EK MADDE — Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü teşkilâtında çalışan veznedar ve 
veznedar yardımcıları ile kıymet muhafızlarına 

aylık tutarlarının % 15 - ;% 25 ine kadar aylık 
kasa tazminatı verilebilir. 

MADDE 2. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hadimlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(S. Sayısı: 3); 



Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
Esas No. 2/313 

Karar No. a 

27 .XI . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Sinob Mebusu Mahmut Pmar'ın, Devlet Su 
İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve vazifeleri 
hakmdaki 6200 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifi Nafıa Encümeni. 
mazbatasiyle birlikte encümenimize havale edil
miş olmakla Maliye Vekâleti Müsteşarı ve Dev
let Su İşleri Umum Müdürlüğü mümessili hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, Maliye Vekâleti Teşkilât Ka
nununun 15 nci madesi hükmüne tevfikan mez
kûr yekâlete bağlı veznedar, veznedar muavini 
ve kıymet muhafızlarına verilmekte olan kasa 
tazminatı muvacehesinde Deylet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü teşkilatındaki veznedar, veznedar 
muavini ve kıymet muhafızlarına da aylık tutar
larının yüzde on beş ilâ yüzde yirmibeşer nis
petinde kasa tazminatı verilebilmesini temin 
maksadiyle Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki 6200 sayılı Ka
nuna bir madde ilâvesini istihdaf etmektedir. 

Teklif üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerde Maliye Vekâleti mensuplarına ta
nınan bu haktan yalnız Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü personeli mahrum olmayıp diğer 
mülhak bütçe ile idare olunan dairelerle hususi 
idare ve belediyeler memurları da kanunlarında 
hususi hükümler mevcudolmadığmdan dolayı 
aynı durumda bulundukları ve esasen bu husus 
Devjet personel kanunu lâyihasında umumi 
prensip esaslarına bağlı bir hüküm olarak yer 

almış bulunduğu cihetle her daire ve müessese 
hakkında ayrı ve münferit kanunlar ısdarının 
doğru olamıyacağı mülâhazasiyle teklifin ka
bulüne imkân görülememiştir. 

'Mazbatamız Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Muğla İzmir 
H. İmre N. özsan B. Bilgin 
Kâtip 

Diyarbakır Ankara Artvin 
M. H. Ünal t. Seçkin H. Çeltikçioğlu 

Aydın Bolu Bursa 
N. Celim 8. Bilir E. Köymen 
Çorum Çorum Diyarbakır 

//. Bulgurlu Y. Gürsel H. Turgut 
Giresun İsparta İstanbul 

M. Şener T. Tığlı N. Kırban 
Kastamonu Kastamonu Konya 
İV. Batur M. îslâmoğlu M. Bağrıaçtk 

Maraş Rize Sakarya 
E. Soysal M. önal N. Kirişcioğlu 

İmzada bulunamadı 
Sinob Trabzon 

Muhalifim. î. Şener 
ö. özen 
Yozgad Zonguldak 

Muhalifim. H. Timur 
T. Alpay 

(S. Sayısı J Zl 3 





Devre : XI 
İçtima: 8 S. S A Y I S I : 

Sinob Mebusu Mahmut Pmar'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (2 /314) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifimi ilişik olarak sunuyorum. 

Gereğinin ifasına saygılarımla rica ederim. 23 . I I I . 1959 
Sinob 

Mahmut Pınar 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifine ait esbabı mucibe 

Ek madde : Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli dairelerde çalışan veznedar ve 
veznedar yardımcıları ile kıymet muhafızlarına hususi kanunları gereğince aylık tutarlarının 
% 15 - 25 ine kadar kasa tazminatı verilmekte olduğu halde, Karayolları Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanununda buna dair bir hüküm bulunmamasından bu 
idare veznedar ve veznedar yardımcıları ile kıymet muhafızları, emsallerine bahşedilmiş olan bu 
imkândan istifade edememektedirler. Aynyeten bu husus 1958 - 1959 Nafıa Vekâleti raporlarında 
da zikredilmiş olduğundan bu maddenin ilâvesi zaruri görülmüştür. 
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Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 
Esas No: 2/314 

Karar No: 18 

27 . V . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Sinob Mebusu Mahmut Pınar'm, Karayolla
rı Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hak
kındaki 5539 sayılı Kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi, Encümenimizde teklif 
sahibi ve Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle 
tetkik ve müzakere edildi : 

Halen mer'i olan 6910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi mucibince Maliye Vekâletine bağlı vez
nedar, veznedar yardımcısı ve kıymet muhafız
larına aylık tutarlarının % 15 - % 25 ine kadar 
tazminat verilmektedir. Ayrıca Maliye Vekâleti
nin 23 . III . 1956 tarih ve 122512 - 107/3360 
sayılı tamimleriyle kasa tazminatı defterdar ve 
defterdar muavinlerine, muhasebe müdürlerine, 
malmüdürlerine, gelirler muhasibine ve daha 
birçok buna benzer dairelere teşmil edildiği hal
de tâyinleri Maliye Vekâletince yapılan fakat 
maaşlarını mülhak bütçeli Karayolları Umum 
Müdürlüğünden alan veznedar ve veznedar yar
dımcıları bu haktan mahrum bırakılmışlardır. Bu 
hal ise aynı vekâletin memurları arasında huzur
suzluk doğurmaktadır. Bunu önlemek ve eşitli
ği sağlamak düşüncesiyle encümenimiz kanun 
teklifini uygun ve yerinde mütalâa etmiştir. 

Nafıa Vekâleti temsilcileri nakit ve ayniyat 
muhasiplerinin de kanuna ilâvesini istemişlerse 
de bu husus 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi 
şümulü içerisinde mütalâa edilmiş olduğu cihet
le aynca böyle bir hükmün iktibasa da meyaan 
vermemesi için kanun teklifi aynen ve ittifakla 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
Duyurulmak üzere Yüksek Riyasete arz olunur. 
Nafıa Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Gazianteb 
Süleyman Kuranel 

Kâtip 
Bilecik 

Mehmet Erdem 
Denizli 

Ö. Ongan 
Gazianteb 

0. San 
Kütahya 
M, Diler 

: , - ; H. 
İçel 

Afyon Karahisar 
Orhan Uygun 

Artvin 
M. Bumin 
Erzurum 
M. Fırat 

Konya 
0. Bibioğlu 

Rize 
M. F. Mete 

İmzada bulunamadı 

Sinanoğlu 

SİNOB MEBUSU MAHMUT PINAR MN 
TEKLÎFÎ 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna bir mad

de eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı 
Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir : 

EK MADDE — Karayolları Genel Müdür
lüğü teşkilâtında çalışan veznedar ve vezne
dar yardımcılar» ile kıymet muhafızlarına ay

lık tutarlarının % 15 - % 25 ine kadar aylık 
kasa tazminatı verilebilir. 

MADDE 2. 
riyete girer, 

Bu kanun neşri tarihinde me-

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

(S, Sayısı ; 4) 



_ 8 -
Bütçe Encüra 

I\ B. Jf. M. 
Bütçe, Encümeni 

Esas No : 2/314 
Karar No : 9 

Yüksek 

Sinob Mebusu Mahmut Pınarın, Karayolları 
Umum Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hak
kındaki 5539 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifi Nafıa Encümeni 
mazbatasiyle birlikte Encümenimize havale edil
miş olmakla Maliye Vekâleti Müsteşarı ve Ka
rayolları Umum Müdürlüğü mümessili hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, Maliye Vekâleti Teşkilât Ka
nununun 15 nci maddesi hükmüne tevfikan 
mezkûr Vekâlete bağlı veznedar, veznedar mua
vini ve kıymet muhafızlarına verilmekte olan 
kasa tezminatı muvacehesinde Karayolları 
Umum Müdürlüğü teşkilatındaki veznedar, vez
nedar muavini ve kıymet muhafızlarına da ay
lık tutarlarının yüzde on beş ilâ yüzde yirmi 
beşi nispetinde kasa tazminatı verilebilmesini 
temin maksadiyle Karayolları kuruluş ve görev
leri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna bir madde 
ilâvesini istihdaf etmektedir. 

Teklif üzerinde Encümenimizce cereyan eden 
müzakerelerde Maliye Vekâleti mensuplarına ta
nınan bu haktan yalnız Karayolları Umum Mü
dürlüğü personeli mahrum olmayıp diğer mül
hak bütçe ile idare olunan dairelerle hususi 
idare ve belediyeler memurları da kanunların
da hususi hükümler mevcudolmadığmdan do
layı aynı durumda bulundukları ve esasen bu 
husus Devlet Personel kanunu lâyihasında umu
mi prensip esaslarına bağlı bir hüküm olarak 

mazbatanı 

27 . XJ . 1959 

Reisliğe 

yer almış bulunduğu cihetle her daire ve 
müessese hakkında ayrı ve münferit kanunlar 
ısdarının doğru olamıyacağı mülâhazasiyle tek
lifin kabulüne imkân görülememiştir. 

Mazbatamız Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere 

Reis 
Balıkesir 
H. tmre 
Kâtip 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Aydın 
İV. Celim 
Çorum 

H. Bulgurlu 
Giresun 
M. Şener 

Kastamonu 
N. Batur 

Maraş 
E. Soysal 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis V. 
Muğla 

İV. özsan 

Ankara 
/. Seçkin 

Bolu 
S. Bilir 
Çorum 

Y. Gtfirsel 
İsparta 
T. Tığlı 

Kastamonu 
M. tslâmoğlu 

Rize 
M. önal 

tmzada bulunamadı 

Mazbata M. 
îzmir 

B. Bilgin 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Bursa 
H. Köymen 
Diyarbakır 
H. Turgut 

İstanbul 
N. Kırmn 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Sakarya 
N. Kirişcioğlu 

Sinob Trabzon 
Muhalifim. /. Şener 
ö. özen 
Yozgad Zonguldak 

Muhalifim. B. Timur 
T. Alpay 

(S. Sayısı : 4) 
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Devre : XI f f\f\ 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : | OU 

Adana Mebusu Kasım Gülek'în teşrîî masunîyetînîn kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresî ve Adlîye ve Teşkilâtı Esasîye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/253) 

T. C. 
Başvekâlet 13. IX. 1958 

Zat ve Yazı Uleri Umum Müdürlüğü 
H. No: 6/2-2204 ' 

Müddetlidir. ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara'da münteşir Ulus gazetesinin 2 . VI . 1958 tarihli nüshasının 3 ncü sayfasında «Bize Gö
re» sütununda (Bir unvan meselesi) başlığı altında Yakup Kadri Karaosmanoğlu imzasiyle çıkan ya
zı, resmî sıfatı haiz bulunan Dahiliye Vekili Dr. Namık Gedik'i küçük düşürmeyi hedef tutar mahi
yette görülerek yazı sahibi ile gazetenin yazı işleri mesul müdürü Ülkü Arman haklarında Toplu Ba
sın Asliye Ceza Mahkemesinde âmme dâvası açıldığı bildirilmiş olduğundan bahsile mesullerden ga
zetenin sahibi Adana Mebusu Kasım Gülek hakkında da takibat icra edilebilmesi için Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden 
almalı 10 . IX . 1958 tarih ve 27253 sayılı tezkere sureti ile eklerinin, dizi pusulası veçhile, bağlı 
olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. 
Adliye Vekâleti 10 . IX . 1958 

Ceza İş. U. Müdürlüğü 
Genel: 27253 özü : Aleyhine suç isnadolunan Adana Mebu

su Kasım Gülek hakkındaki evrakın takdim kı-
Müddetlidir. lmdığma dair. 

Yüksek Başvekâlete 

Ankara C. Müddeiumumiliğinden alman 29 . VIII . 1958 tarihli ve 1958/46 sayılı yazıda; Anka
ra'da münteşir Ulus gazetesinin 2 Haziran 1958 tarihli nüshasının 3 ncü sayfasında «Bize Göre» 
sütununda (Bir unvan meselesi) başlığı altında Yakup Kadri Karaosmanoğlu imzasiyle çıkan yazı, 
resmî sıfatı haiz bulunan Dahiliye Vekili Dr. Namık Gedik'i küçük düşürmeyi hedef tutar mahiyet
te görülerek, yazı sahibi ile gazetenin yazı işleri mesul müdürü Ülkü Arman haklarında 6334 sayılı 
Kanunun, 6732 sayılı Kanunla muaddel 1 nci maddesinin 5 nci bendi delaletiyle 2 nci fıkrasına 
tevfikan Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde âmme dâvasının açıldığı bildirilmiş ve mesullerden 
gazetenin sahibi Adana Mebusu Kasım Gülek hakkkında da takibat icrası için, mumaileyhin teşriî ma
suniyetinin ref'i talebedümiştir. 



Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen Ulus gazetesinin mezkûr 2 . VI . 1958 tarihli nüshası, 
yazı sahibi ve gazetenin yazı işleri mesul müdürü haklarındaki 29 . VIII . 1958 tarihli iddianame 
sureti ile mağdurun 13 . VIII . 1958 tarihli muvafakatnamesi sureti ve diğer evrak birlikte takdim 
kılınmış ve Basın Kanununun 35 nci maddesi mucibince bu hususta âmme dâvasının ikamesi kısa 
mehle tâbi bulunmuş olmakla, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muk-
tazasmm ifasına delâletlerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Esat Budahoğlu 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/253 

Karar No. 61 

9 . II . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Neşren hakaretten dolayı suçlu sanılan Ada
na Mebusu Kasım Gülek'in teşriî masuniyetinin 
kaldırılmasına dair Başvekâletin 6/2 - 2204 sayı 
ve 13 . IX . 1958 tarihli tezkeresi ile ilişiği 
dosya Muhtelit Encümenimize havale edilmekle 
bu baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre 
mazbatasının yazılması için Dahilî Nizamname
nin 178 nci maddesi gereğince kur'a suretiyle 
ayrılan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Eneümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka-
nununun 12 ve 27 nci ve Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 180 nci maddeleri muvacehesinde mu
maileyh mebusa isnadolunan fiilin takibi lüzu
muna kanaat getirilemediğinden takip ve muha
kemenin devre sonuna talikine ittifakla karar 
verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 

Aydın 
C. Ülkü 

Bu M. Muharriri 
Bursa 

H. Bayrı 

Kâtip 
Manisa 

Â. Akın 

Afyon K. 
K. Özçoban 

Aydın 
N. Geveci 

Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Çanakkale 
S. Sezgin 

İmzada bulunamadı 

Çorum Denizli Denizli 
M. K. Biber oğlu A. II. Sancar î. Hadımlıoğlu 

Erzincan 
Â. Sağıroğlu 

Gazianteb 
A. Şahin 

Kırşehir Konya 
II. Çopuroğlu A. F. Ağaoğlu 

Konya 
H. Özyörük 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Sakarya Trabzon 
N. Kirişcioğlu 8. Z. Ramoğlu 

içel 
M. Dölek 

Konya 
T. Kozbek 

Sakarya 
T. Barış 

Uşak 
A. Çalıkoğlu 

Uşak 
A. R. Akbıyıkoğlu 

Mardin 
M. A. Ankan 

Zonguldak 
A. Yurdabayrdk 

Maraş 
/ / . F. Evliya 

* • » 
( S . Sayısı : 160 ) 
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Adana Mebusu Kasım Gülek'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/255) 

T. C. 
Başvekâlet 13 . IX . 1958 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No: 6/2 - 2203 

Müddetlidir. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara'da münteşir Ulus gazetesinin 4 . VIII . 1958 tarihli nüshasının 1 nci sayfasında (Gülek, 
C. H. P. Kasımpaşa kongresinde bir konuşma yaptı) başlığı altında çıkan yazı, heyeti umumiyesi iti
bariyle Devletin siyasi ve malî itibarına dokunabilecek ve halkın Devlete karşı beslediği itimat ve em
niyeti sarsabilecek mahiyette görülerek gazetenin yazı işleri mesul müdürü Beyhan Cenkçi ile mevzu-
ubahis konuşma metnini gazeteye veren Ulus Gazetesi istanbul Muhabiri Ayhan Yetkiner haldarında 
Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde âmme dâvası açıldığı bildirilmiş olduğundan bahsile mesul
lerden gazetenin sahibi Adana Mebusu Kasım Gülek hakkında da takibat icra edilebilmesi için Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâ
letinden alınan 10 . IX . 1958 tarih ve 27252 sayılı tezkere sureti ile eklerinin, dizi pusulası veçhi
le, bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. 
Adliye Vekâleti 10 . IX . 1958 

Ceza İş. TJ. Müdürlüğü 
özel : 27252 özü : Aleyhine suç isnadolunan Adana Mebu

su Kasım Gülek hakkındaki evrakın takdim kı
lındığına dair. 
Müddetlidir. 

Yüksek Başvekâlete 

Ankara C. Müddeiumumiliğinden alman 2 . IX . 1958 tarihli ve 1958/43 sayılı yazıda; Anka
ra'da münteşir Ulus gazetesinin 4 Ağustos 1958 tarihli nüshasının 1 nci sayfasında (Gülek C.H.P. 
Kasımpaşa Kongresinde bir konuşma yaptı) başlığı altında çıkan yazı heyeti umumiyesi itibariyle 
Devletin siyasi ve malî itibarına dokunabilecek ve halkın Devlete karşı beslediği itimat ve emni
yeti sarsabilecek mahiyette görülerek, gazetenin Yazı İşleri Mesul Müdürü Beyhan Cenkçi ile mev-
zuubahis konuşma metnini gazeteye veren Ulus gazetesi İstanbul Muhabiri Ayhan Yetkiner hak
larında 6334 sayılı Kanunun, 6732 sayılı Kanunla muaddel 3 ncü maddesine tevfikan Toplu Basın 
Asliye Ceza Mahkemesinde âmme dâvasının açıldığı bildirilmiş ve mesullerden gazetenin sahibi 
Adana Mebusu Kasım Gülek hakkında da takibat icrası için, mumaileyhin teşriî masuniyetinin ref'i 
talebedilmiştir. 



— 2 — 
Adı geçen Müddeiumumilikten gönderilen Ulus gazetesinin mezkûr 4 Ağustos 1958 tarihli nüs

hası ile gazetenin Yazı İşleri Mesul Müdürü ve muhabir haklarındaki 1 . IX . 1958 tarihli iddia
name sureti ve diğer evrak birlikte takdim kılınmış ve Basın Kanununun 35 nci maddesi muci
bince, bu hususta âmme dâvasının ikamesi kısa mehle tâbi bulunmuş olmakla, Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktazasmm ifasına delâletlerini saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

» Adliye Vekili 
Esat Budakoğlu 

<* 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/255 

Karar No. 62 

9 . II . 1959 

Yüksele Reisliğe 

Neşren hakaretten dolayı suçlu sanılan Ada
na Mebusu Kasım Gülek'in teşriî masuniyetinin 
kaldırılmasına dair Başvekâletin 6/2 - 2203 sayı 
ve 13 . IX . 1958 tarihli tezkeresi ile ilişiği 
dosya Muhtelit Encümenimize havale edilmekle 
bu baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre 
mazbatasının yazılması için Dahilî Nizamname
nin 178 nci maddesi gereğince kur'a suretiyle 
ayrılan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci ve Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 180 nci maddeleri muvacehesinde mu
maileyh mebusa isnadolunan fiilin takibi lü
zumuna kanaat getirilemediğinden takip ve mu
hakemenin devre sonuna talikine ittifakla ka
rar verildi. 

Umumi ITeyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 

Aydın 
C. Ülkü 

Bu M. Muharriri 
Bursa 

II. Bayrı 

Kâtip 
Manisa 

Â. Akın 

Afyon K. 
K. özçoban 

Aydın 
İV. Geveci 

Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
M, Erkuyumcu 

Çanakkale 
S. Sezgin 

İmzada bulunamadı 

Çorum Denizli Denizli 
M. K. Biberoğlu A. II. Sancar 1. Iladımlıoğlu 

Erzincan 
A. Sağıroğlu 

Gazianteb 
A. Şahin 

Kırşehir Konya 
77. Çopuroğlu A. F. Ağaoğlu 

Konya 
II. Özyörük 

Ordu 
Z. Kumrulu 

îçel 
M. Dölek 

Konya 
T. Kozbek 

Sakarya 
T. Barı s 

Uşak Sakarya Trabzon 
N. Kirişcioğlu S. Z. Ramoğlu A. Çalıkoğlu 

Uşak Zonguldak 
A. R. Akhıyıkoğlu A. Ynrrlabayrak 

Maraş Mardin 
M. A. Arıkan H. F. Evliya 

( S . Sayısı : 161 ) 
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Adana Mebusu Kasım Gülek ve Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/256) 

T. C. 
Başvekâlet 10 . IX . 1958 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. : 6/2 - 2129 

Müddetlidir. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara'da münteşir Ulus gazetesinin 20 . VIII . 1958 tarihli nüshasının 3 ncü sayfasında, (Gü
nün Işığında) sütununda; (Devlet Radyosu) başlığı altında Bülent Ecevit imzasiyle çıkan yazının, 
münderecatı itibariyle Basın - Yayın ve Turizm Vekili Server Somuncuoğlu'nu küçük düşürmeyi 
hedef tutar mahiyette görülerek gazetenin Yazı İşleri Mesul Müdürü Beyhan Cenkçi hakkında Ankara 
Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde âmme dâvası açıldığından bahsile mesullerden yazı sa
hibi Ankara Mebusu Bülent Ecevit ile gazete sahibi Adana Mebusu Kasım Gülek haklarında da 
takibat icra edilebilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine tevfikan gereken 
karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 1 . IX . 1958 tarih ve 26454 sayılı tezkere sureti 
ile eklerinin, dizi puslası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. 
Adliye Vekâleti , 1 . IX . 1958 

Ceza İş. U. Müdürlüğü 
özel : 26454 özü : Aleyhlerine suç isnadolunan Ankara Me

busu Bülent Ecevit ve Adana Mebusu Kasım 
Gülek haklarındaki evrakın takdim kılındığına 
dair. 
Müddetlidir. 

Yüksek Başvekâlete 

Ankara C. Müddeiumumiliğinden alman 25 . V I I I . 1958 tarihli ve 1958-53 sayılı yazıda; Ankara'
da münteşir Ulus gazetesinin 20 Ağustos 1958 tarihli nüshasının 3 ncü sayfasında, «Günün Işığında» 
sütununda; (Devlet Radyosu) başlığı altında Bülent Ecevit imzasiyle çıkan yazı, münderecatı iti
bariyle, Basın - Yayın ve Turizm Vekili Server Somuncuoğlu'nu küçük düşürmeyi hedef tutar ma
hiyette görülmüş ve bu hususta takibat icrasına mağdur tarafından yazılı muvafakat verilmiş ol
duğundan, gazetenin yazı işleri mesul müdürü Beyhan Cenkçi hakkında 6334 sayılı Kanunun, 
6732 sayılı Kanunla muaddel 1 nci maddesinin 5 nci bendi delaletiyle aynı maddenin ikinci fıkra
sına tevfikan Ankara Toplu Başm Asliye Ceza Mahkemesinde âmme dâvasının açıldığı bildirilmiş 



ve mesullerden yazı sahibi Ankara Mebusu Bülent Ecevit ile gazete sahibi Adana Mebusu Kasım 
Gülek haklarında da takibat icrası için, mumaileyhlerin teşriî masuniyetlerinin ref'i talebedilmiştir. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen Ulus gazetesinin mezkûr 20 Ağustos 1958 tarihli 
nüshası ile gazetenin yazı işleri mesul müdüıü Beyhan Cenkçi hakkındaki 23 . VIII . 1958 tarihli 
iddianame sureti ve diğer evrak birlikte takdim kılınmış ve Basın Kanununun 35 nci maddesi muci
bince, busususta âmme dâvasının ikamesi kısa mehle tâbi bulunmuş olmakla, Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktazasmın ifasına delâletlerini saygılarımla arz ve 
rica ederim, 

: Adliye Vekili 
s Esat Budakoğlu 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/256 

Karar No. 63 

9 II 1959 

Yüksek Reisliğe 

Neşren hakaretten dolayı suçlu sanılan Ada
na ve Ankara Mebusları Kasım Gülek ve Bü
lent Ecevit'in teşriî masuniyetlerinin kaldırıl
masına dair Başvekâletin 6/2 - 2129 sayı ve 
10 . -IX . 1958 tarihli tezkeresi ile ilişiği dosya 
Muhtelit Encümenimize havale edilmekle bu 
baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre maz
batasının yazılması için Dahilî Nizamnamenin 
178 nci maddesi gereğince kur'a suretiyle ayrı
lan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so-
N ıranda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci ve Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 180 nci maddeleri muvacehesinde mu
maileyh mebusa isnadolunan fiilin takibi lüzu
muna kanaat getirilemediğinden takip ve muha
kemenin devre sonuna talikine ittifakla karar 
verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 

Aydın 
C. Ülkü 

Bu M. Muharriri 
Bursa 

H. Bayrı 

Kâtip 
Manisa 

Â. Akın 

Afyon K. 
K. özçoban 

Aydm 
N. Geveci 

Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Çanakkale 
S.. Sezgin 

imzada bulunamadı 

Çorum Denizli Denizli 
M. K. Biheroğlu A. H. Sancar t. Hadımlıoğlu 

Erzincan 
Â, Sağıroğlu 

Kırşehir 
H. Çopuroğlu 

Konya 
H. özyörûk 

Sakarya 

Gazianteb 
A. Şahin 

. Konya 
A. F. Ağaoğlu 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Trabzon 

içel 
M. Dölek 

Konya 
T. Kozbek 

Sakarya 
T. Barış 

Uşak 
İV. Kirişcioğlu 8. Z. Ramoğlu A. Çalıkoğlu 

Uşak 
A. R. Akbıyıkoğlu 

Mardin 
M. A. Arikan 

Zonguldak 
A. Yurddbayrak 

Maraş 
ff. F. Evliya 

mmm 
( S . Sayışa : 162 ) 
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Adana Mebusu Kasım Gülek'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3 /257) 

T. C. 
Başvekâlet 10 . IX 1958 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. : 6/2 - 2128 

Müddetlidir. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara'da münteşir Ulus gazetesinin 8 . VI . 1958 tarihli nüshasının birinci sayfasında (Na
lıncı Keseri) başlığı altında Yakup Kadri Karaosmanoğlu imzasiyle çıkan yazının, münderecatı iti
bariyle, Devletin malî ve siyasi itibarına dokunur mahiyette görülerek yazı sahibi ile gazetenin 
Yazı îşleri Mesul Müdürü haklarında Ankara Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde âmme dâvası 
açıldığından bahsile mesullerden gazetenin sahibi Adana Mebusu Kasım Gülek hakkında da taki
bat icra edilebilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nei maddesine tevfikan gereken karar 
verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 1 . IX . 1958 tarih ve 26453 sayılı tezkere sureti ile 
eklerinin, dizi puslası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. 
Adliye Vekâleti 1 . IX . 1958 

Ceza îş. U. Müdürlüğü 
öze}: 26453 özü : Aleyhine suç isnadolunan Adana Mebu

su Kasım Gülek hakkındaki evrakın takdim kı
lındığına dair. 
Müddetlidir. 

Yüksek Başvekâlete 

Ankara C. Müddeiumumiliğinden alman 25 . VIII . 1958 tarihli ve 1958/48 sayılı yazıda; Anka
ra'da münteşir. Ulus gazetesinin 8 Haziran 1958 tarihli nüshasının birinci sayfasında (Nalıncı keseri) 
başlığı altmda Yakup Kadri Karaosmanoğlu imzasiyle çıkan yazı, münderecatı itibariyle, Devle
tin malî ve siyasi itibarına dokunur mahiyette görülerek yazı sahibi ile gazetenin yazı işleri mesul 
müdürü haklarında 6334 sayılı Kanunun, 6732 sayılı Kanunla muaddel 3 ncü maddesine tevlİKan 
Ankara Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde âmme dâvasının açıldığı bildirilmiş ve mesuller
den gazetenin sahibi Adana Mebusu Kasım Gülek hakkında da takibat icrası için, mumaileyhin 
teşriî masuniyetinin .ref'i talebedilmiştir. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen Ulus gazetesinin mezkûr 8 Haziran 1958 tarihli nüs
hası ile yazı sahibi Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve gazetenin yazı işleri mesul müdürü Ülkü Ar-



man haklarındaki 25 . VIII . 1958 tarihli iddianame sureti ve diğer evrak birlikte takdim kılınmış 
ve Basın Kanununun 35 nci maddesi mucibince, bu hususta âmme dâvasının ikamesi kısa melıle 
tâbi bulunmuş olmakla, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktazası-
nın ifasına delâletlerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Esat Budakoğlu 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. II. M. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/257 
Karar No. 64 

9 . II . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Neşren hakaretten dolayı suçlu sanılan Ada
na Mebusu Kasım Gülek'in teşriî masuniyetinin 
kaldırılmasına dair Başvekâletin 6/2 - 2128 sayı 
ve 10 . IX . 1958 tarihli tezkeresi ile ilişiği 
dosya Muhtelit Encümenimize havale edilmekle 
bu baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre 
mazbatasının yazılması için Dahilî Nizamname
nin 178 nci maddesi gereğince kur'a suretiyle 
ayrılan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci ve Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 180 nci maddeleri muvacehesinde mu
maileyh mebusa isnadolunan fiilin takibi lüzu
muna kanaat getirilemediğinden takip ve muha
kemenin devre sonuna talikine ittifalda karar 
verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 

Aydın 
C. Ülkü 

Bu M. Muharriri 
Bursa 

/ / . Bayrı 

Kâtip 
Manisa 

Â. Akın 

Afyon K. 
K. özçoban 

Aydın 
N. Geveci 

Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Çanakkale 
S. Sezgin 

imzada bulunamadı 

Çorum Denizli Denizli 
M. K. Biberoğlu A. II. Sancar 1. Iladımlıoğlu 

Erzincan 
Â. Sağıroğlu 

Gazianteb 
A. Şahin 

Kırşehir Konya 
/ / . Çopuroğlu A. F. Ağaoğlu 

Konya 
/ / . özyörük 

Sakarya 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Trabzon 

îçel 
M. Dölek 

Konya 
T. Kozbek 

Sakarya 
T. Barış 

Uşak 
N. Kirişcioğlu 8. Z. Eamoğlu A. Çalıkoğlu 

Uşak 
A. R. Akbıyıkoğlu 

Mardin 
M. A. Arîkan 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

Maraş 
H. F. Evliya 
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