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İçindekiler 

1. — Gtaçen tutanak özeti 
2. — Hayale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1. — Niğde Milletvekili Halil Nuri 

Yurdakul, ve "5 arka$a$mm, tşkân Kanu
nunun .bâzı maddelerinin kaldırılmasına, 
değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden 
bâzı madde ve fıkralar ilâvesine dair olan 
5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 
kaldırılması ve* bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
içişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(3/291) 

5. — Görüşülen i§ler 
1. —r astsubay Kanunu tasarısı ve Millî 

Savunma ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/193) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 

Sayfa 
4 
4 
5 

6:7 

Sayfa 
İhsan Sâbis'in, Türk Ceza Kanununun 161 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet oKmisyonu rapo
ru (2/229) 7:17 

3. — Konya Milletvekili ümran Nazif 
Yiğit er'in, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 398 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisk 
yonu raporu (2/9) 17:19 

4. — Gelir Vergisi Kanununun 91 nci 
maddesinin (B) fıkrası ile bu kânuna bağ
lı 2, 3, ve 4 numaralı cetveller sonunda 
mevcut hükümlerin yorumlanması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Geçici Ko
misyon ile ÎŞütçe Komisyonu raporları 
(3/169) 19 

5. — Zonguldak Milletvekili Fehmi 
Açıkgöz'ün, Maaş Kanununa ek 4379 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 2 nci-maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu. kanuna bâzı geçici 
maddeler eklenmesine dair olan 5585 sayı-



Sayfa 
lı Kanunun 1 nci maddesi ile geçici 3, 4, 
5, 6, 7 ve 8 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri ve Sivas Millet
vekili ilhan Dizdar'm, aynı Kanunun ge
çici 8 nei maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/23,2/70, 2/73) 19 

6. — Vakfa ait tarihî ve mimari kıyme
ti haiz olan eserlerin korunma, bakım ve 
restorasyon işlerinde uygulanacak pren
sipleri kararlaştırmak üzere bir Danışma 
Kurulu kurulması hakkında kanun tasa
rısı ve îişleri ve Bayındırlık komisyonları 
raporları (1/14) 19,21,30,37:38,54:57 

7. — îsmailoğlu 1310 doğumlu Ahmet 
Demircioğlu'nun hükümlü olduğu cezanın 
affı hakkında Adalet Komisyonu * raporu 
(5/35) 21 

8. — Dinî yayınlar döner sermayesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu 
rapor/lyle Millî Eğitim Komisyonu mütalâ
ası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/184) 21: * 

22,30,38,58:61 
9. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohum

luk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Ka-1 

nuna ek kanun tasarısı ve Tarım, Ticaret -
ve Bütçe komisyonları raporları (1/120) 22: 

23,30,38,62:65 
10. — Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş 

ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dallr olan 4896 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/180) 23 

11. •— Türkiye ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti aras.nda 1 Temfuz 1950 ilâ 
30 Haziran 1951 devresinde mübadele edi
lecek inallara ait A ve B listelerini muhtevi 
Protokolün onanması hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları 
raporları (1/181) 23,32,38,66:69 

12. —- Türkiye - Federal Almanya öde
me Anlaşmasının üçüncü maddesi ekinde 
musarrah cari tediyelere yeni bâzı ödeme
lerin ilâvesi hakkında teati olunan mek
tupların onanması hakkında kanun tasarı
sı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları ra
porları (1/182) 23:24,32,38,70:73 

Sayf 
13. — Türkiye - Yoguslavya Ticaret 

Anlatmasına ek listelerin yürürlük süresi
nin uzatılmasına dair mektupların onan
masına dair kanun tasarısı ve Dşişleri ve 
Ticatet komisyonları raporları (1/192) 24, 

6 Sorular 

32,38,74:77 

24 

24 4 — Sözlü sorular ve cevaplar 
1, — Zonguldak Milletvekili Abdürrah-

man Boyacıgiller'in, Sivil Havacılık, Ha
va Endüstrisi, Türk Hava Kurumu, Uçak 
ve Motor Fabrikaları ile Türk Kuşunun 
bugünkü durumlarına, Hava Kurumuna 
bağıtlanan paraların miktarına ve nelere 
harcandığına dair Başbakanlıktan olan 
soruşuma Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurt-
bek'İn sözlü cevabı (6/331) 24:30 

2̂  — Trabzon Milletvekili Mahmut Gol-
oğlu'nun, İçişleri Bakanlığı Müfettişlerin
den Jîeşad Akşemsettin'in istifası sebepleri 
hakkımdaki sorusuna İçişleri Bakanı Halil 
özüörük'ün sözlü cevabı (6/345) 30 

3V--_ Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, Çukurova'da kadastro işlerinin bir an 
evvel, düzene konmasına ve Adana'nm Mi-
sis Bucağı Abdioğlu Köyünde yapılmakta 

"olan kadastro işinin neden, uzadığına ve bu 
köyde bir jandarma karakolunun ihdasına 
Tiedeh lüzum görüldüğüne dair sorusuna 
Adalfct Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu, 
içişleri Bakanı Halil 'özyörük ve Tarım 
Bakacı Nedim ökmen'in sözlü cevapları 
(6/304) 30:35 

4. — îzmir Milletvekili Avni Başman'-
in, Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin bu
günkü durumlarına, yerleştirilip bir an ev
vel müstahsil hale getirilmelerini temin 
için ıjıeler yapıldığına ve neler^ yapılması
nın düşünülmekte olduğuna dair Başbakan
lıkta^ sözlü sorusu (6/367) 35 

5. — Konya Milletvekili Kemal Ata
man'in, memleketimize ithal edilen trak
törlerin tek tip olarak tesbit edilip edil̂  
medi^ine, ehliyetli ellerle kullanılması
nı tenıin için bir kurs anılmasının düşü
nülüp! düşünülmediğine, ithalâtçıların ne 
şekilde yedek parça getirebileceklerine ve 
Zirai Donatıma ait olup muattal halde ; 



Sayfa 
bulunan traktörlere dair sorusuna Tarım 
Bakanı Nadim ökmen'in sözlü cevabı 
(6/368) 35:38 

B — Yazık sorular ve cevaplar 38 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdür-

rahman Boyacıgiller'in, 1946 ve 1950 se
çimlerinde C. H. P. lehine İktisadi Dev
let. Teşekkülleri tarafından yapılan faa
liyet neticesinde doğan zarar dolayısiyle 
müsebbipleri hakkında ne muamele ya
pıldığına* toplama havuzu yapılmaması 
suretiyle (200 000) ton sılamın ziyama se
bep olanlara, Ereğli Kömürleri îşletme-
sindeki suiistimal söylentileri dolayısiyle 
yapılan tahkikat dosyalarının tetkikten 
geçirilmesinin düşünülüp düşünülmediği
ne, Etibank ve Sümerbanktan seçimlerde 
kullanılmak üzere yapılan bağışlara dair 
sorusuna İşletmeler Bakanı Hakkı Ge
dik'in yazılı cevabı (6/322) 38:42 

2. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş'-
m, Sungurlu lîcesi köylerinden bâzıları
nın su ihtiyacı için, yönetmeliğe aykırı 
olarak, tahsis edilen paraya dair sorusu
na Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'-
nun yazılı cevabı (6/339) 42:43 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
İhsan Sâbis'in, Ordu Donatım Şubesi 

Sayfa 
Müdürü Albay Abdürrahman Eren'in. Er
zincan'a nakli sebebine ve halen İstanbul'
da muhtelif hizmetlerde on yıldan fazla 
kalmış subayların durumlarına dair soru
suna Millî Savunma Bakanı Hulusi Köy
men'in yazılı cevabı <6/£57.) 4346 

4. — Erzurum Milletvekili Bahadır 
Dülger'in, Ankara Devlet Demiryolları 
Hastanesinde vefat eden Hakkı Altın'm 
ölümü sebebine, usulsüz müdahale ile ya
pılan ameliyat neticesi hakkında tahki
kat yapılıp yapılmadığına dair sorusuna 
Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhiöğlu, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem 
Hayrı Üstüridağ ve Ulaştırma Bakanı Sey-
fi Kurtbek'in yazu cevapları (6/366) 46:49 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
İhsan Sabit'in, orduda kalb krizi geçir
miş olanlar hakkında ne gibi bir muamele 
yapılmasının düşünüldüğüne dair sorusu
na Millî Savunma Bakanı Hulusi Köy
men'in yazılı cevabı (6/379) 49:51 

6r — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
İhsan Sâbis'in, Kore Birliğimizin duru
mu hakkındaki sorusuna Millî Savunma 
Bakanı Hulusi Köymen'in yazılı cevabı 
(6/381) 51:53 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Sorulardan önce gündemdeki tasarı ve teklif

lerin görüşülmesi hakkındaki önergeler, bu Bir
leşime mahsus olmak üzere kabul olundu. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'iri, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesi II işaretli fıkrasının (K) 
bendinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 
ila 

Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger ve üç 
arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanununun 21 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 
kanun teklifi^ istekleri üzerine geri verildi. 

Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler ve 
Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası ara
sında, Akdeniz mmtakası memleketlerine bâzı 
Teknik Yardımlar Teminine dair Anlaşmanın 
onanması hakkındaki Kanun kabul edildi. 

Astsubay kanun tasarısının üç maddesinden 
maadası kabul olundu. 

Kadrodan çıkarılmış bulunan harb gemilerinin 
satılmasına dair Kanun kabul edildi. 

Haziran - Kasım 1950 aylarına ait raporla 
Aralık İ95Ö Şubat 1951 aylarına ait raporun 

sunulduğuna dair Sayıştay Komisyonu raporları 
kabul olundu. 

Urfa eski Milletvekili Vasfi Gerger'in, Bo
ğazlıya». eski Kaymakamı Kemal'in ailesine vata
ni hizfaıet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
olan Kanuna ek kanun teklifinin reddi hakkın
daki Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi. 

Afj Kanununun 7 nci maddesindeki (Vergi 
cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanu
nunda: yazılı bulunan (para cezalan) nm dâhil 
olup olmiyacağı hususunun yorumlanmasına ma
hal olmadığına dair Adalet Komisyonu raporu, 
okundju. Gümrük ve Tekel Bakanının teklifi üze
rine yorum talebi, Maliye ve Bütçe Komisyonla
rına yerildi. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 

Çokluk olmadığı anlaşıldığından 2.VII.1951 
Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime! son verildi. 

Başkan Vekili 
Erzuirum Milletvekili 

\ M. Zer en 

Kâtip 
istanbul Milletvekili 

N. Tlabar 

Kâtip 
Tokad Milletvekili 

M. önal 

2. — HAVALE EDÎLEN KAĞITLAR 

Tasan 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi binası 

ve eklenti binaları ile tesislerinin yapımı yet
kisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkın
daki 5011 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
(1/217) (Bayındırlık ve Bütçe komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — Bursa Milletvekili Necdet Yılmaz ve 

19 arkadaşının, Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanununun 7 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve 68 nci maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir kanun teklifi (2/268) (Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına) 

3. — Erzurum Milletvekili Emrullah Nut
ku'nun, Türk Ceza-, Kanununun 516 nci mad
desinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair ka 
nun teklifi (2/269) (Adalet Komisyonuna) 

4. — istanbul Milletvekili Andre Vahram 

Bayari'm, ihtiyarlık Sigortası Kanununun ikin
ci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun teklifi (2/270) (Çalışma Komisyonuna) 

Raporlar 
5. \— Avrupa İktisadi tş Birliği Teşkilâtına 

dâhil | memleketler arasındaki mübadeleleri 
serbestleştirme amaciyle mezkûr Teşkilâta dâ
hil memleketler arasında imzalanan (Avrupa 
Tediye| %Birliği Anlaşması) na katılmamız hak
kında jkanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret ko* 
misyonları raporları (1/72) (Gündeme) 

6. f- Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Ka
nununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci 
maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesine, Fen 
ve Saıjat Umum Müdürlüğünün kaldırılmasına, 
ve bu I Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kftnun tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçş 
komisyonları raporları (1/187) (Gündeme) 



BÎRÎN.CÎ OTURUM 
Açılma saati: 15,16 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul 
ve 5 arkaadşmın, tskân Kanununun bâzı mad
delerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu 
kanuna yeniden bâzı madde ve fıkralar ilâvesi
ne dair olan 5098 sayılı Kanunun 12 nci madde
sinin kaldırılması ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair içişleri Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi (3/201) 

29. VI . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul ve 
beş arkadaşının, İskân Kanununun bâzı mad
delerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu 
kanuna yeniden bâzı madde Ve fıkralar' ilâvesi
ne dair olan 5098 sayılı Kanunun 12 nci madde
sinin kaldırılması ve bu kanuna bâzi hükümler 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi komisyonu
muza havale Duyurulmakla görüşüldü. 

'Tunceli Milletvekili Hıdir Aydın'm, aynı 
mevzudaki kânun teklifini görtifmek üzere Ka
mutayın 22 . V I . 1951 tarihli ve 93 ncü Birleşi
minde kurulması kabul edilen Geçici Komisyon
daki dosya ile birlikte görüşülmesi daha uygun 
görülmüştür. 

Yukarda adı geçen dosyanın ilişik olarak su
nulduğunu saygılarımla arzederim. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Kırklareli 

Faik Üstün 

BAŞKAN — Efendim tahattur buyurultirsa 
iTûlbsek ftfeclîsiniz Hıdir Aydın arkadaşımızın 
yine ÎSkân Kanunu ile alâkadar bir teklifi ka
nunisini konuşmak üzere bir geçici komisyon teş
kil etmişti. Tensip buyurulütfsa Halil Nuri Yur
dakul arkadaşımızın teklifini de teşekkül 6den 
aynı Geçici Komisyona tevdi edelim. 

. Oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İM önerce var : 

Yüksek Meclis Başkanlığına 

Gündemde mevcut kânun tasalısı ve teklifle
rinin öne alınmasını arz ve teklif ederim, 

Çanakkale Milletvkeili 
Süreyya Endik 

âayıiı Başkanlığa 

Bu gündeme mahsus olmak üzere kanun tek
lif ve tasarılarının sorulardan önce görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Burdur Milletvekili 
M. özbey 

BAŞKAN — Efelidim, İM öiier'ğ'e de mahiyet 
itibariyle ayindik 

Bu gündeme mahsus olmak üzere teklif edil
mektedir. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

~ - 5 — 



B : 97 2.7.1951 O : 1 
5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Astsubay Kanunu tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Bütçe komisyonları raporları (1/193) 

BAŞKAN — Geçici ikinci maddeye dair ra
por komisyondan gelmiştir, okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
As'subay Kanunu tasarısının Kamutay'da 

görüşülmesi sırasında adı geçen kanunun geçici 
ikinci maddesinin komisyonumuzca tekrar tet
kik edilmesi hakkında verilen önerge Kamutayca. 
kabul olunduğundan önerge sahibi Kırşehir Mil
letvekili Rifat özdeş'in huzuru ve Millî Savun
ma Bakanı ile Millî Savunma Komisyonu Başka
nı Kocaeli Milletvekili Saim önhon'un iştirakiyle 
mezkûr madde komisyonca yeniden görüşülüp in
celendi. 

Teknik vasıtalar ve özel olarak hava ve deniz 
kuvvetlerinde bulunanları, çok seri olarak inkişaf 
etmektedirler. Gedikli okullarının tedrisatı, bu 
teknik inkişafa paralel olarak daima tadilâta uğ
ramaktadır. Bunun içindir ki, bu teknik vasıtala
rı kullanacak eleman ihtiyacı bilgili ve özel ola
rak teknik bilgileri yeni bir personel ile karşıla
nabilmektedir. 

Böylece genç, bilgili elemanların, daha eski 
zamanlarda eski teknik araçlar üzerinde yetişmiş 
olan elemanlara nispetle daha büyük randuman 
verdikleri ve böylece hizmetin de istenilen sıhhat 
ve emniyetle yürütülmesi imkân tahtına girdiği 
bir vakıa olarak tesbit edilmiş müşahede ve tec
rübe ile de bu hakikat tezahür etmiştir. 

Yaşlı teknisiyenlerin teknik sahada verecek
leri randuman ancak eski cihazlar üzerinde müm
kün olmaktadır. Yaşlı gediklilerin daha ziyade 
idari sahada kulanılmak üzere hakları temin edil
mek cihetine gidilmiştir. 

Bu 36 yaş eski teknisiyenlere yenj kanunun 
hükümlerinden istifadelerini sağlamak için va-
dedilmiştir. Daha yaşlıların yetiştirilme sistem
lerine ve esaslarına göre yeni ihdas edilen tek
nisiyen sınıfında idari bakımdan faydalı olacak
ları melhuz olmadığından bu gibilere teknisiyen 
haklarının tanınması hizmeti sarsacağı teemmül 
edilmiş ve bunlar bu haktan istifade ettirilme
miştir. 

Bugünkü mevzuata göre yetişmiş olan her üç 
kuvvetteki (Kara, deniz ve hava) 36 yaşında bu
lunan gedikliler üçüncü defa hizmetlerini temdit 

ettirnjdş, başgediklr durumunda olduklarından 60 
lira ajslî maaş almaktadırlar. Geçici ikinci mad
dedeki yaş haddi 40 veya 41 yaşma doğru temdit 
ettiğimiz takdirde bunlar, bir senelik kurstan 
sonraj teknisiyen olacaklar ve iki sene sonra da 
yaş haddinden emekliy sevkedileceklerinden ka
nunun 28 nci maddesi mucibince, iki sene 40 lira 
maaşı asli üzerinden hizmet ettikleri halde teka
ütleri halinde 2658 sayılı kanun mucibince 60 lira 
asli rhaaş üzerinden emekliye sevkedileceklerdir. 
Bu tatbikatta 60 lira asli maaştan. 40 lira asli 
maaşa inmesi prensibine aykırı olduğu gibi bu 
hal ajyrıca teknisiyen gediklilerinin, ordunun di
siplin ve moralini bozacak bir yola sevkedilmele-
rini fnucip olacağından yüksek huzurunuza sev-
kedil^n tasarının geçici ikinci maddesinin ruh ve 
gayelinden inhiraf ederek hizmet aksamış olacak
tır. J3u itibarla komisyonumuz geçici ikinci mad
denin tadiline mütedair olan teklifin reddine oy 
birliğiyle karar vermiştir. 

Kjamutaym onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkânliğa sunulur. 

Sözcü Kâtip 
Çanakkale Bursa 
E. Kalafat H. Şaman 

Antalya B,olu 
A. Sarıoğlu M. Güçbilmez 

tstanbul İstanbul 
A. H. Başar F. Sayımer 

Kırklareli Mardin 
Ş. Bakay K. Türkoğlu 
Seyhan Ordu 

S. Barı R. Aksoy 
Sivas 

H. tmre 

Başkan V. 
Burdur 

P. Çelikbaş 
Afycpı Kaırahisar 

A. Veziroğlu 
Ejlâzığ 

O. F . Sanaç 
İstanbul 

C. îürkgeldi 
jîize 

O. K^vrakoğlu 

BjAŞKAN — Raporu yüksek oyunuza arze-
diyoıj'um. Kabul buyuranlar ... Etmiylenler ... 
Rapo|r kabul edilmiştir. 

Ş|imdi tasarının geçici ikinci maddesini oku
yorum 

GfEÇÎCl MADDE 2. — Halen orduda başge
dikli; olarak müstahdem astsubaylardan bu kanu
nun ;28 nci maddesi hükümlerine göre teğmen 
nasbMilmek istiyenler kıdemli başçavuşluk rütbe
leri |kinci ve üçüncü yıllarında olmaları naızara 
almnıaksızın bu maddedeki şart ve nitelikleri ta
şıdıkları ve 36 (dâhil) yaşını aşmamış oldukları 
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- takdirde diğer hükümler uygulanmak şartiyle teğ
men olabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum Ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Yürürlük 
MADDE 33. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yürütmeye memur olanlar 
MADDE 34. — Bu kanunu Bakanlar Kum

lu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tasarı ka-

• bul edilmiş, kanuniyet kesbetmiştir. 

2:— Afyon Karahisar Milletvekili Ali İh
san Sâbis'in, Türk Ceza Kanununun 161 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/229) [1] 

(Rapor okundu) 

I-IAMDÎ ŞARLAN Ordu) —161 nci mad
denin son fıkrasının kaldırılmasını istiyen sa
yın İhsan Sâbis'in, kanun teklifinin reddine 
dair sayın Adalet Komisyonunun okunan ra
poru aleyhinde kanaatlerimizi arzedeeeğim. 

Evvelâ bahis konusu olan maddeyi okumak 
lüzumunu hissediyorum. (Harb esnasında âm
menin telaş ve heyecanını mucip olacak veya 
halkın maneviyatını kıracak veya düşman kar
şısında memleketin mukavemetini azaltacak şe
kilde asılsız, mübalâğalı veya maksadı mahsusa 
müstenit havadis veya haberler yayan, veya 
nakleden veya millî menfaatlere zarar verecek 
her hangi bir faaliyette bulunan kimse beş 
seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ceza-
siyle lezalandırılır) 

Bundan sonraki fıkralar cezayı teşdit edecek 
efal ve harekâta taallûk ettiğinden okumaktan 
sarfı nazar ediyorum. Yalnız üzerinde tevakkuf 
.edeceğimiz maddenin son fıkrasını müsaadeniz

in 1] 220 say ıh oasmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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le okuyayım: «Bu maddede yazılı fiiller sulh 
zamanında işlenmiş olursa failleri hakkında ter
tip edilecek cezanın yarısından dörtte üçüne ka
dar indirmek suretiyle hükmolunur.» 

Sayın arkadaşlar; ceza mevzuatımızın ekse
ri mevaddımn mehazı olan İtalya Ceza Kanu
nunda bidayette ayitfn alman bu maddede ba
his konusu olan bu son fıkra yoktu. Birkaç se< 
ne sonra bu son fıkrayı icadederek maddeye 
ilâve etmiş olduk. Bu ilâveyi yapmakta isabet 
edip etmediğimizi de arzedeeeğim. Fakat daha 
evvel madde üzerindeki görüşlerimizi kısaca 
tasrih edeyim. Harb esnasında bozgunculuk su
çu olarak vasıflandırılan mübalâğalı ve. asılsız 
veya maksadı mahsusa müstenit havadis veya 
haberler yaymak, nakletmek ve her hangi bir 
faaliyette bulunmak ve bu suretle âmmenin te
laş ve heyecanını mucip olmak veya halkın ma
neviyatını kırmak veya düşman karşısında mem
leketin mukavemetini azaltmak veya millî men
faatlere zarar vermeye sebep olmak gibi efal 
ve tesiratını tasvir eden kelimeler, dikkat edi
lirse umumi ve şâmil hüküm taşımaktadır. 

Ceza mevzuatında objektif ve müşahhas mef
humlara kaideten dikkat ve itina edilirken bu
rada kaideden biraz uzak kalmmasmdaki hik
met efal ve tesiratın harb esnasında tekevvün 
etmesi üssülesasına müstenittir. 

Suçun tam ve kâmil olarak tekevvün edebil
mesi için sadece bu efal ile tesiratının değil 
aynı zamanda bunların mutlaka harb esnasında 
vukubulması şarttır. Yani harb esnasında ikaı 
şartı, suçun anasırı tabiiyesindendir. Ve bu se
beple suç, ağır ceza müeyyidesine bağlanmış bu
lunmaktadır. Şimdi maddenin son fıkrasına göz 
atarsak (bu maddede yazılı fiiller sulh zamanın
da işlenmiş olurlarsa failleri hakkında tertip 
edilecek cezanın yarısından dörtte üçe kadarı 
indirilmek suretiyle hükmolunur) denilmekte-
dii\ 

Bu takdirde efal ile tesiratının yanında bun
ların vâki oldukları zaman unsuru, suçun te
kemmül ve tekevvünü için bir unsuru kanuni 
olmaktan çıkarılıyor ve fakat ceza haddi aslın
dan biraz indirilerek yine ağır hapis olarak tâ
yin kılınmış bulunuyor. 

İlâve olunan son fıkranın meydana getirdiği 
bu durum, esas maddeyi soysuz1 aştırmıştir. Çün
kü esas madde, harb zamanını, suçun anası
rından telâkki etmekte ve müşeddit sebepli hal-
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leri ayrı fıkralarda tasrih eylemektedir. Halbu
ki biz; harb zamanının yanında mütenazır ola
rak bir de sulh zamanını ikame ederek gûya-
ki redaet ve tesiratını, aynı felsefi ve psikolojik 
telâkkiye müsaitmiş gibi bir cinsten olan»ef'al 
ve tesiratını teorim edip şeditten tenzilen sulh 
zamanı için biraz daha hafif ve fakat yine ağır 
hapis cezası müeyyidesi vaz 'etmiş bulunmakta
yız. 

Mehazımız olan İtalya Ceza Kanununun da
yandığı ceza hukuku prensibi böyle olsaydı mad
denin tedvin şekli hiç şüphesiz ki şimdikine 
benzemezdi. Binaenaleyh, son fıkrayı esas mad
deye ilâvede isabet yoktur. Umumi ve şâmil 
mefhumları havi kelimelerle tasvir edilen efal. 
ve tesiratı da gözden geçirirsek; harb yokken 
hangi asılsız ve mübalâğalı ve hususi maksat
lara müstenit havadis ve haberlerle ve faali- i 
yetlerle âmme; telâş, ve heyecana düşecek l 
maneviyat kırılacak ve mevhum ve mefruz! 
düşmana karsa mukavemet bahis konusu ola-! 
cak ve millî menfaatler zarar görecektir. j 

Sulh zamanında her gün birbirini nakzeden j 
ve mükezzip bulunan havadislerle âmmenin te- i 
lâş ve heyecanını ve maneviyat kırıklığını ve j 
muhayyel düşmana karşı mukavemetinin azli- i 
ğma ve millî menfaatlerin zarar gördüğünü \ 
mutlak surette kabul edebilir miyiz ve bunları! 
takdir eylemek mümkün olabilir mi? ! 

Harb esnasında ve milletin müşterek düş- i 
mana karşı yekvüçut olmak ihtiyacı tahakkuk \ 
ettiği zamanda bu efale mütecasir olanların 
ekserisinde redaeti ahlâkiye kabul olunur da 
sulh zamanında demokrasi icablarmın tezahü- •; 
rü feaJjsinde bunlar, hata sevap bir anlayış ve 
kavrayışın ve politika ahlâk ve karakterinin 
ilham ve tesiri altında vukuageldiği ve gel
mekte olduğunu anlamakta zorluk mu vardır? 
Ve filhal böyle de olmuyor mu? 

Biz bu efalin memlekete olan zararını, harb 
halinde iken tehlikeli olarak kabul ederiz de 
sulh zamanında politika, ahlâk ve karakterimi
zin seviyesi ve olgunluk nispetimizin bir mi
yarı olarak mütalâa edebiliriz. Ve sulh zama
nında bu kabil hâdiselerle âmmenin telâşı ve 
heyecanını ve esasen mevcut olmıyan düşmana 
karşı mukavemetin azalmasını farz ve tahmine 
kadar gidemeyiz. Demokrasi mücadelelerinde 
ahlâk ve karakter düşüklüğünü ve olgunluk 
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azlığını eeza müeyyidesine bağlamış bir mil
lete şahit olamadık. En olgun milletlerle en 
geri memleketlerde demokrasi tezahüratının 
ve partilerarası aşırı ve gayrimenkul müca
dele ve tartışmaların ceza tehdidi altında bir 
inzibata bağlanması her halde pek de kolay 
olan hallerden değildir. O vakit ya serden ya 
yare an geçmek icabeder. Hiç şüphesiz tedricî 
tekâmül istihdaf olunarak her cemiyet, hususi 
kabiliyet ve kifayetine göre, çeşitli demokrasi te
zahüratı izhar etmektedir ve bu hal tabiî ve 
maşerî olayın icap ve muktazasıdır. Bemokra-
si nimeti matlup olduğuna göre hiç şüphesiz ağır 
olan külfetini de iktiham zarureti vardır. 

i*?unu da arzedeyim ki, münferit ve müşah
has ve bâzı efalin müeyyideli devlet mevzuatına 
çarptırılması pek tabiîdir. Bu, tabiîdir de 161 
nci | maddenin son fıkrasının hükmünü; birinci 
fıkranın hükmü gibi demokrasi inkilâbımızda 
tateika imkân yoktur. Çünkü bu fıkra tamamen 
antidemokratiktir. Bu son fıkra yaşadığı müd
detle hatıra daima korkunç ihtimaller gelecektir. 
Mesıelâ günün birinde za'fı irade ve idareye sa
hip bir Hükümetin vehim ve hiffet altında bu 
cezai müeyyideleri tatbika kalkması mümkündür. 
Bu 
mo^crasi rejiminin hal ve akibeti ne olur? Şim
di Vakarda arzeylediğim suali mukadderi tekrar 

takdirde rüşeym halinde bulunan Türk de-

edelim; o halde bu fıkra neden maddeye ilâve 
edilmiştir? 

Maziye ait olan bu vakıanın şerh ve izahı fil
hal bize vazife olarak terettüp etmemektedir. An-

bir partinin iktidarı zamanındaki vakıaya 
zıt olan bugünkü fikir ve kanaatlerin ciddiyet 
ve samimiyetinde tereddüde düşmekte isabet ola
bilir mi? Hayat sel gibi akıp gidiyor ve sel gi
dip de kum kalıyor. Ferden dünkü efal ve ic
raatımızı beğenmediğimiz zaman çok olur.. Bu 
fıkranın alındığı zamandaki tek parti zihniyeti 
ile bugünkü değişik zihniyetin farkı bir vakıa 
dej jil midir? Hata olmuş ise tashihinde hikmet 
ve mantık vardır. Binaenaleyh, tamamen anti
demokratik olan bu fıkrayı, şiar olarak kaldır
mayı iltizam eden günün iktidarına muhalefet 
partisi olarak müzahir bulunmaktayız ve bu 
kararımızla demokrasi rejimimize ve bunun na
dir; li olan basın hürriyetine, anlayışına sadakat
le 'tıizmet etmek istiyoruz. Okunan raporun ade
mi kabuliyle tasarının Adalet Komisyonuna iade-
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suni rica ediyor ve yazılı teklifimi sunuyorum.* 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Muhterem arkadaşlar; T. C. K. 161 inci madde
nin son fıkrasının Adalet Komisyonunda görü
şülmesi sırasında bendeniz teklif konusu lehin
de ve komisyon raporunun aleyhinde rey vermiş
tim. 

Bu madde, Şarlan arkadaşımın izah ettiği 
şekilde ancak harb zamanında bir suç işlenmesi 
haline maksurdur. Harbden gayrı, harb dışında 
olan her hangi bir vaziyet için tatbik kabiliyeti 
yoktuî. 

Arkad: ^lar; muhtemel bir harb için bu mad
deyi tatbik edeceğiz. Fakat ihtimaller üzerine 
ceza hukuka prensipleri istinat ettirmeye imkân 
yoktur. Bu maddenin, harb zamanında bir suç 
işlenmesi takdirinde tatbiki imkânı vardır. 

Müsaade buyurursanız maddeyi aynen oku
yayım: 

«Harb zamanında âmmenin telâşını mucip 
veya halkın maneviyatını.... ilâahiri. 

Harb dışında mübalâğalı haberler yaymak 
hakkında Ceza Kanununda ayrı ayrı maddesi 
yoksa, harb dışındaki kısmı için müeyyideyi 
noksan görüyorsanız artırabilirsiniz. Bu itibarla 
(antidemokratik)* mefhumunu her gün tekrar
layıp duruyoruz. îtimat ediniz, bu fıkra demok
rasi mefhumu ve ceza hukuku prensipleriyle 
asla kabili telif değildir, muhtemel bir1 harb 
karşısında bu fıkranın tatbiki için bendeniz şah
san imkân görmüyorum. Tatbik kabiliyeti yoktur. 

Bu itibarla teklifin kabulünü, Adalet Komis
yonu raporunun reddini ben de arz ve rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Emrullah Nutku buyurun. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, 161 nci maddenin ikinci fık
rasının antidemokratik olduğuna dair «muhale
fet partisinin noktai nazarını dinledik. Evvelâ 
şurasını arzedeyim ki bugün dünyada henüz stılh 
durumu yoktur. Henüz stilh teessüs etmemiştir. 
Daimî surette bir harp ihtimali içindeyiz. Ve 
milletler hâlâ birbiri ile harb etmek için hazır
lık yapmaktadırlar. 

Evet, bâzı zamanlar vardır ki o zamanların 
şartlarını daima nazarı dikkate almamız icabe-
der. 

Tam normal zaman olsa, dünya ikiye bölü
nüp birbirini boğazlama durumundan kurtul-
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muş olsa hakikaten daha nötr, daha geniş dü
şünmek lâzımgelir. Fakat bugün için böyle bir 
şey düşünmek imkânımız yoktur. O itibarla esa
sen suçun anasırı kanuniyesi de tâyin edilmiş 
bulunduğuna göre bu anasır tahakkuk etmedik
çe hiçbir vatandaş için baskı veya zulüm mev-
zuubahis olmadığına göre böyle bir maddenin 
şimdilik kaldırılmasına ihtiyaç olmadığı kana-
tindeyim. O itibarla komisyonun raporunun 
tasdik edilmesi taraftarıyım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlar; Halk Partisi muhalefeti adına 
bu kürsüden hitap eden Hamdi Şarlan arkadaşı
mızın huzurunuzda müzakere mevzuu olan bu 
talebin reddine dair bulunan Adalet Komisyo
nunun raporundan bahsederek Ceza Kanunu
nun 161 nci maddesinin son fıkrasının binnetice 
antidemokratik olduğuna sözü getirerek komis
yon raporunun reddine ve işin tekrar görüşül
mesi işin komisyona havalesini talebetti. Kâmil 
Boran arkadaşımız da aynı şeyi destekledi. 

Arkadaşlar; Şarlan arkadaşımızın partileri 
adına ileri sürdüğü mütalâada ve hukuki ola
rak seyredegelen sözleri altında politik olarak 
birtakım tezahüratın kendisini gösterdiğine her 
halde dikkat buyurmuşsunuzdur. Halbuki telâk
ki ettiğim kısımlar içerisinde - kendi ifadeleri ile 
söylüyorum, kanunumuza birçok maddeler alı
nan - İtalyan Ceza Kanununda aslı böyle olmıyanl 
maddeye bilâhara son fıkra konmak suretiyle 
bu hale getirilmiştir dediler. Maddenin asıl un
surlarına dâhil olması lâzımgelen zaman unsuru 
harb zamanı ki bilâhara bu zaman unsuru kendi 
tabirleriyle söylüyorum, soysuzlaştırılarak sulh 
zamanı da dâhil edilmek suretiyle ve fakat ce
za miktarlarını indirmek tarikiyle son fıkraya 
vücut verilmiştir buyurdular. Kendi zamanla
rında olmuş bulunmasına rağmen esasını beğen
medikleri bu fıkranın bu tarzdaki ilâvesini ten-
kidle beraber kaldırılmasında ısrar ettiler Ben 
mütalaalarına hürmet ederim. 

Ancak arkadaşlar, kanunlar, hepinizin bil
diğiniz gibi ihtiyaçların doğurduğu ve ihtiyaç 
halinde duyulan zaruretlerin ifadesi olmak üze
re kanunlarda yer alan maddelerdir, hüküm
lerdir, formüllerdir. Bu maddenin konduğu ta
rihlerde memleket yine hali harbde değildi. 
Sembolik bir harbe girdiğimizi tabiî hatırlıyor
sunuz. Bununla onu kasdetmek istiyorum. Bu 
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fıkra ondan evvelki dfevrede ilâve edilmiş bir 
hükümdür. Fakat hali harbde olmamasına rağ
men bu hükmün konmasına o zaman için zaru
ret duyulmuştur. 

Demin Emrullâh Nutku arkadaşımızın güzel 
ifade ettiği gibi bugün artık herkesin bekliye-
ceği, geleceğini zannettiği daha evvelden hazır
lanmaya imkân bırakan, zaman bırakan bir 
harb sistemi yoktur. Ani harbler, beklenmedik 
harbler, ilansız harbler devrinde olduğumuzu 
nutmamalıyız. Bu itibarladır ki harblerde, ilan
sız harblerde, fevkalâde zamanlarda cemiyetin 
bünyesini koruyabilmek için cemiyeti daha sıh
hatli ve sağlam bulundurabilmek için bu nevi 
hükümlere ihtiyaç hissedilmiştir. 

CEZMÎ TÜltK (Seyhan) — Asla. 
- MAHMUT GÜÖBÎLMEZ (Dtevamla) — Bu 
şekilde hükümler, ceza mevzuatımız taranacak 
olursa arkadaşlar, Sulh halinde, Harb halinde, 
yalnız Türk Ceza Kanununda yoktur, meslek 
arkadaşlarıımız bilir ki, askerî ceza mevzuatında 
da buna mütenazır hükümler mevcuttur. Kaldı 
ki, maddenin suç saydığı aihvali mahkemeler 
tetkik edecek, tesbit edecek, hâkim takdir ede
cek ve vicdan kanaatına vardıktan sonra hük
münü ita edecektir. Ömaenaleyh bunlarda en
dişe edilecek bir taraf yoktur. Hepiniz hatırlı-
yaeaksınız; Hükümetimiz Kore meselesi dola-
yısiyle Birleşmiş Milletlere yardım kararını al
dıktan sonra, halk arasında kesif bir propagan
da köylere kadar yayılmıştır. O tarzda yayıl
mıştır ki, bu propaganda sulh halinde olmamı
za rağmen pekâlâ umûmun telâş ve heyecanını 
mucip olacak şekilde vatandaşları izlâle götüren 
bir seyir takip ekmiştir ve bu ızlal içinde işin 
ölçüsünü kaçırarak güya politik telkinler, pro
pagandalar ve politik ikazlar üzerinde işin ha
kiki ölçüsü kaçınılarak ve bu 161 nci maddenin 
•son fıkrası hükümleri dahilinde suç işliydiler e 
rastlanmış ve yer yer haklarında zabıt vara
kaları tutularak sallhiyettâr savcılık veya mah
kemelere tevdi edilmiş'lerdir. 

BöMettiz şahsan; şalhit olduğum bir vakıayı 
zikretmekle iktifa edeceğim ve hâdiseye bir par
ticilik s^tûvörmekten kaçınacağım. 

t&"$en yaMı, I fee haıre*kâtına iştirak kararı-
rnizdan 'sonra tBölü^da Bûkünıfet burasına karşı 
g&eîi p\)staMtıe caddesinden geıçen bir jeep ara
bası i'çihdeki C. H. P. şoförü vilâyet Hükümet 
binasına döiğru gelirken: (Haydi Kore'ye, haydi 
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Kore İp) diye bağırarak Hükümet binasma doğ
ru jeipi idare etmekte idi. Bu en basit bir mi
saldir! . 

Arkadaşlar kendi mü§ahedelerin=e göre bu 
miısâM pşk âlâ emsallerini tahattur ederek daha 
iyi meseleyi kavramış ve anlamış olurlar. Bu 
itibarla işin bu cephesi bir tarafa bırakılırsa, 
Intok tarafına gidilirse, ceza miktarının ya
rısını] ı, hattâ dörtte üçünün indirilmesi suretiy-
le> dcjrtte üçü inince cezanın dörtte biri kalmak
tadır^ bunu bakim takdir edecek. Takdir ayrıca 
tahfii sebeplerinin de umumi hükümler arasın
da bulunduğu yine meslek arkadaşlarımızca ma
lûmdur. Binaenaleyh Adalet Komisyonunun 
esbaba mucilbeli olarak huzurunuza getirdiği ra
por tamamiyle yerindedir, reddi için hiçbir se
bep joktur, tasvibinizi rica ediyorum. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar, Ali İhsan Sâbis arkadaşımızın 
kanun teklifi vesilesiyle, Halk Partisinin noktai 
nazarını beyan eden Hamdi Şarlan arkadaşımızı 
dikkatle dinledim. Hamdi Şarlan arkadaşımız, 
kanun teklifinin yerinde olduğunu, 161 nci mad
denin tâdili lâzımgeldiğini ve ikinci fıkranın tay-
yı icabettiğini ileri sürdüler ve bu noktai nazar
larını! iki yönden tahlil ettiler. Birinci sebep hu
kukidir, ikincisi politiktir. Hukuki sebep şu şe
kilde izah edildi: Ceza Kanunumuzun mehazı 
olan İtalyan Ceza Kanununda ikinci fıkra mev
cut değildir. Bunda suçun tekevvünü için iki 
şart lâzımdır. Maddede sözü geçen efal olacak, 

' ikincisi de harb zamanında olacak. Halbuki ikinci 
fıkrada sulh zamanında dâhi bu fiilleri ika eden
ler cezalandırılıyor. Binaenaleyh tekevvün 
için ilâzımgelen şartlardan birisi yoktur. Mef-
ruz ve muhayyel düşman mevzuubahis ol
duğu sıralarda bu suiistimal edilebilir. 
İkincil sebep politik sebeptir. Politik sebep de şu
na îsiittât ediyor; bedihîdir ki; kanun karşısında 
kânuU vâzıınm hakiki maksadından uzaklaşıla-
rak 1b ü madde suiniyetle fena tatbik edilebilir. 
Endilıe ve mülâhazasiyle hareket edilebilir. Hal
buki ' kanunlar ihtiyaçlardan doğar ve hukukan 
da aslolah hüsnüniyettir, suiniyet değildir. e 

Bj r kere bu maddenin tedvin edilmesi için ih
tiyaç! ar bizi zorluyor mu, zorlamıyor mu?. Bunu 
teftküj: etmemiz lâzımdır. Nitekim Adalet Komis
yonunda Adalet Bakanlığı ile Millî Savunma Ba
kanlığı temsilcileri dinlenirken şu hakikat teba
rüz etmiştir.: Sulh zamanlarında dahi asılsız ve. 
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yalan haberlerin gizlice ve kastı mahsusla yayıl
dığı vâkıdır. Şu halde sulh zamanlarında vuku-
bulan bu gibi muzır faaliyetleri önlemek lâzım
dır ve bu fiillere müeaseret edenlerin tecziye 
edilmeleri için de 161 nci maddenin ikinci fıkra
sına ihtiyaç vardır. Mademki sulh zamanlarında 
dahi memleketin mukavemetini kırmak, halkın 
maneviyatını bozmak, millî menfaati haleldar 
edecek harekette bulunmak, heyecan ve telâş 
uyandırmak gibi fiiller yapılıyor, ki bu bir haki
kattir. Bu hakikat ve ihtiyaç karşısında, antide
mokratiktir diye iddia ettikleri kanun mad
desinin de kanunda kalması bir zarurettir. Bu 
itibarla Adalet Komisyonu raporunun kabulünü 
arz ve teklif ederim. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

BAŞKAN — Vacid Asena. 
VAGÎD ASENA (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar, kaldırılması teklif edilen, Ceza 
Kanununun 161 nci maddesinin son fıkrasına 
ait olan hükümlere mâruzâtımı intikal ettir
mezden evvel 161 nci maddenin geçirmiş oldu
ğu safhalara kısaca işaret etmek zaruretini 
duyuyorum. 

Türk Ceza Kanunu İtalya mehazlı olarak 
1926 senesinde meriyet mevkiine konulmuş ve 
bu Kanunun 161 nci maddesinde tedvin edilen 
hüküm de tamamen bir neşir suçu olarak ele 
alınmış ve bu şekilde müeyyide vaz'edilmiştir. 
Maruzatımı daha fazla tebarüz ettirebilmek 
için müsaadenizi istirham ederek Kanunun ilk 
tedvin şekline ait metnini aynen okuyayım: 

261. — Efkârı umumiyeyi tehyiç edecek 
suret veya mahiyette aslı olmıyan havadis ve
ya musanna veya muharref veya aslı olmak
sızın bir kimseye isnat olunmuş evrakı bilerek 
neşir ve nakledenlere; resmî evrak ve nutuk
ları tefsir ve tahrif ile neşreyliyenler hakların
da bir aydan altı aya kadar hapis ve (25) 
liradan (50) liraya kadar cezayı nakdî hükmo-
lunur. Bu neşriyat umumi asayişi bozmaya se
bep olmuş ise faili hakkında altı aydan iki se
neye kadar hapis ve (50) liradan (100) liraya 
kadar ağır cezayı nakdî hükmolunur. 

Görülüyor ki bu madde tamamen neşre mü-
taallik hükümleri ele almış bulunmaktadır. Bi-
lâhara; bilmiyorum hangi düşünceye istinat 
eden bu maddenin büsbütün aslı değiştirilmek 
suretiyle başka şekle kalbi düşünülmüş ve 23 
Haziran 1933 tarihinde neşredilen Ceza Ka-
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nunu tâdillerinde bu maddeye yer verilmiştir. 
Aynı maddenin mevzuumuzu bilhassa alâkadar 
eden kısmını bir kere huzurunuzda okuyaca
ğım, müsaadenizi rica ederim: 

Harb esnasında âmmenin telâş ve heyeca^ 
nını mucip olacak veya halkın maneviyatı
nı kıracak veya düşman karşısında milletin 
mukavemetini azaltacak şekilde asılsız, müba
lâğalı veya maksadı mahsusa müstenit havadis 
veya haberler yayan veya nakleden veya millî 
menfaatlere zarar verecek her hangi bir faali
yette bulunan kimse beş seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapse konulur. 

Bu maddenin ifade ettiği vaziyet bu suçla
rın harb esnasında işlenmesini âmirdir. O ta
rihte iktidarı elinde tutan parti, bu maddede 
tesbit edilen fiilin sulh zamanında da suç oldu
ğunu kabul ederek bu maddenin sonuna 16 
Temmuz 1936 da meriyete giren (3531) sayılı 
Kanunla şimdi aynen okuyacağım fıkrayı ek
lemiştir: «Bu maddede yazılı fiiller sulh zama
nında işlenmiş olursa failleri hakkında tertip 
edilecek cezanın yarısından dörtte üçe kadarı 
indirilmek suretiyle hükmoİunur.» 

Muhterem arkadaşlar, 161 nci maddenin mu
addel şekli 1933 senesinde yapılıyor ilâve edi
len son fıkra da 1936 tarihindedir. 

O tarihlerdeki iç "durumumuz ve dünya 
şartlarım kısaca gözlerimiz önüne getirdiğimiz 
takdirde filhakika bu kadar şiddetli hükümler 
vaz'edilmesine bir sebep mevdut değildir fa
kat sebepler bulunmuş, madde ve ilâvesi mer'-
iyet mevkiine vaz'edilmiştir 

Maruzatımı burada durdurduktan sonra bu* 
hususu Yüksek Menlise arzetmek istiyorum. 

1.9 neu asır sıralarında vukuagelen harb 
şartları ile 20 nci asırda vukugelen harb şart
ları, siyasi nüfuz ve emelleri arasında muazzam 
farklar vardır. 

Eskiden harb ilân edilir, harb ilânına 
takaddüm eden zamanda dâ bir seferber
lik mevzuubahis olurdu. Ve nihayet harb-
lerin istihdaf ettiği gaye de, muayyen bir 
düşmanın mukavemetini, maddi mukavemetini 
az çok kırmak ve yahut dâ onun ülkesinden bir 
parçayı kendine ilhakını düuünmekten ibaret 
idi. Harb bir nevi mevzu sahaya inhisar ederdi. 

Yirminci asrın şartları, bundan evvelki 19 
ucu asrın şartlarından ve oniarm istihdaf et
tiği gayelerden tamamiyle ayrı olarak, bütün 

— .M — 
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milletlerin, hepimizin karşısına dikilmiş bulun
maktadır. Bu hususu arzederken sözlerimi uzat-
mıyaeağım. Çünkü hâdiselerin içinde yaşa
makta bulunuyoruz. 

Şimdi size şu noktayı belirtmek istiyorum: 
Sayın muhaliflerimizin ne zaman başları sıkı-
lırsa Ceza Kanunu mevzuunda, Faşist rejiminin 
tesiri altında vücuda getirilmiş olan aslından 
tercüme ettik ve kanunlarımız arasına aldık, 
diyorlar ve bu yalnız bukadarla kalıyor. Fakat 
bu kanunun hangi şartlar dâhilinde olduğunu 
burada münakaşa edecek değiliz, ancak işaret 
ettiğim gibi, mevzuubhis maddenin hangi şart
lar altında değiştirildiğini kendileri bizden da
ha iyi bilirler. Ve yine değiştirme şartlarını 
münakaşa etmek suretiyle vaziyeti, vahamete 
sevketmek istemediğimi belirtirim, çünkü tama
men aleyhlerine çıkar. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Söylemekte serbestsiniz, aleyhimize çıkmaz, 
bilâkis. 

VACİD ASENA (Devamla) — Arkadaşlar; 
bugünkü şartlar hiçbir zaman muayyen bir 
sulh devresine işaret etmez. Ve her hangi bir 
milleti de onun nimeti içinde bulunduğunu farz 
ve kabul ettirmez. Nitekim bir an içinde harb 
patlamıştır ve bütün bir memleket istilâ tehli
kesine mâruz kalmıştır. Hattâ ve hattâ pek kı
sa bir zaman içinde istilâ dahi edilmiştir. Or
dular yürümüştür ve bugünkü orduların teçhi
zatı tamamen 19 ncu asrı geride bırakmıştır, 
evsafı bugünkü vaziyete göre değiştirmiştir, 
çok daha kudretli maddi bir vaziyet iktisap 
etmiştir. 

Arkadaşlar; şu ciheti arzetmek isterim ki; 161 
nci maddenin istihdaf ettiği netice ve gaye şu
dur: Beşinci kol harekâtını mümkün olduğu ka
dar frenlemek ve onun habis ruhuna asla mey
dan, vermemek. Biz, yarma gebe olan, bugünü 
düşüneceğiz ve bu meyanda yurdumuzun karşı
laşması, mâruz kalması muhtemel olan tehlikeleri 
ve vehametini de gözönünde tutacağız. Bu du
rumu kıstasa vurduğumuz zaman;' dümkı hatası
nın bugün isabetli olarak tecelli ettiğini itiraf et
mek mecburiyetindeyiz. Millî Birliğimize taallûk 
eden hususatta muarız kalmıyarak maddenin ip
kasında bizimle iştirak etmelerini selâmet ifade 
eden bir jest olarak sayın muhaliflerimizden ümit 
eder ve beklerdik, 
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Arkadaşlar, 161 nci maddenin unsurları şun

lardır : Maneviyatı kırmak, mukavemeti azalt
mak; millî menfaatlere zarar vermek. Bunların 
hepsini bir cümle ile ifade etmek istediğimiz tak
dirde; kütleyi bozguna uğratmaktır. 

Püşününüz ki, ikinci Cihan Harbine takad
düm eden kısa zaman içinde birçok devletler ze
val bulmuş ve onlar hakkında da her hangi bir 
har}) ilânı yapılmamıştır. Fakat beşinci kol 6 
milletlerin bünyesine taslit edilmiş ve her türlü 
hab|s şekilde millî bünyeyi kemirdikten pek kısa 
bir zaman, içerisinde aylara, haftalar, günlere de
ğil, hattâ saatlere bağlı kalmak suretiyle koskoca 
vardıklar zeval bulmuşlardı. Tarih sayfalarına 
bu hâdise çok acı olarak intikal etmiştir. Fakat 
biz ibretle bu vakaların müşahidi olarak içeri
sinde yaşadığımız için duyduğumuz acı elbette 
kuvvetli olacaktır. Bu itibarla arkadaşlar, dün
ya şartları değişmiştir. Bu kanunun de
ğiştirilmesi değil, hattâ belki de cezai hü
kümlerinin tevsii suretiyle harpten daha 
ziyade sullı devri altında yaşadığımız bu zaman
daki. vehameti önlemek gerektir. Şahsi kanaa
tim de budur. Komisyonda teklifi kanuni mü
nakaşa edilirken birçok arkadaşlar dahi benim 
şimçli size arzettiğim fikir üzerinde durdular. 
Fakiıt yalnız formalite bakımından Meclisi Âli
ye başkaca mâruzâtta bulunmak imkânı hâsıl ol
mamıştı. Komisyona sulh ve harb hallerinin 
mütedahil bulunduğunu da arzedersem vaziyeti 
telhis ve kuvvetle tebarüz ettirmiş olurum. 

gözlerime son verirken ben teklifin reddini 
ve ^ mi syon raporunun bu şekilde tasdikini mil
lî menfaatlerimiz namına yüksek heyetin takdi
rine arzediyorum. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Arkadaş
lar, durum tenevvür etmiş olduğu için tekrar 
konuşmaya lüzum görmüyorum. Yalnız 161 nci 
maddesinin son fıkrası konmak suretiyle yapı
lan tadilin mucip sebeplerinin neden ibaret ol
duğunu kütüphaneden getirtmiş olduğum o za-
makf Adliye Komisyonu mazbatasından okuya
cağım. Bu husus Adliye Encümeni mazbatasın
da şÜyle ifade edilmiştir: 

«}tîadde 161 : Harb esnasında âmmenin telâş 
ve heyecanını mucip olacak veya halkın mane
viyatını kıracak veya düşman karşısında mille
tin nJLukavemetini azaltacak şekilde asılsız, mü
balâğalı veya maksadı mahsusa müstenit hava-

1 2 -
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dis veya haber yayan veya nakleden veya millî 
menfaatlere zarar verecek her hangi bir faaliyet
te bulunan kimselere verilecek cezadan bahse
den bu maddeye yapılan ilâve ile iki hususun 
temini derpiş edilmiştir. 

Birincisi : Bu efal sulh zamanında işlendiği 
takdirde dahi memleket için zararlı olacağın
dan bunu menetmektedir.» 

İkincisi, daha uzayıp gidiyor, burasını oku
muyorum. 

Bâzı vatandaşların memleket dışında da, 
memleketin zararına mübalâğalı propagandalar 
yapanlar hakkında kanunda cürüm olarak say
mış ve bunları bu şekilde menetmiş bulunmak
tadır. 

Tarihi çok eski bir hükümdür. Bugüne ka
dar yaşamıştır. Antidemokratikse kalkabilir. 
Değilse kalır, bugün zaten Hükümetimiz anti
demokratik kanunları taramaktadır. Bunun da 
antidemokratik olduğuna kanaat getirirse tabi-
atiyle bunu da kaldırır. 

Bu itibarla meseleyi yüksek takdirinize ar-
zediyorum. 

HAMDI ŞARLAN (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, mâruzâtımın altında bir günlük poli
tika şemmesi hâdiseden arkadaşlarım bendenize 
tariz ettikleri için söz almak mecburiyetinde 
kaldım. Bu kanun hakkındaki komisyon rapo
runun reddine mütedair serdettiğim mütalâa
ların filhakika bir kısmı, ceza hukukuna müta-

allik bir kısmı da miemlekeiön yeni girdliği yeni şatr-
lar altında bulunduğu, yeni demokrasi ve iç po
litika mevzuuna da temas ettiği muhakkaktır. 
Her ne kadar Ceza Kanununun 161 nci maddesi
nin müzakeresi yapılıyorsa da bu maddenin ceza 
hukuku bakımından tatbiki ve bir de bugünkü 
çok partili demokrasi rejimi tezahüratının bu 
maddenin tatbiki sebebiyle vâki olacak netayici-
ni mütalâa etmek elbetteki lâzım gelir, italya 
Ceza Kanunundan alman bu maddenin esası, de
min de arzettiğim gibi doğrudan doğruya harb 
zamanına ait bu efali yapanları cezalandırmak
tan ibarettir. 1930 da yahut 1938 senelerinde 
bu şekilde alman maddeye bir kaç sene sonra şu 
ve bu ilcaatla ilâve edilen bu son fıkra o günün 
tek parti sistemi içinde beşinci kol ve saire için 
belki alınmıştır. 

O günden bugüne kadar geçen hayat şartları 
ve bugünkü şartlar hiç şüphesiz ki değişmiştir. 
iç politikada bu değişmenin tevlit ettiği ihtiyaç-
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l an ifade ederken bunu günlük politika olarak 
ileri sürmek haksızlıktır kanaatindeyim. Elimi
ze geçen bu raporun gerek kanun ve gerekse iç 
politikaya mütedair mahzurları bakımından yük
sek huzurunuzda belirtildiği bu kanaatimizde 
samimiyiz. 161 nci maddenin son fıkrasının anti
demokratik olduğu muhakkaktır. Böyle olup ol
madığın! erbabına bırakalım.. 

Yani harble sulh arası bir şibih harb vaziyeti 
mütalâa ediliyorsa o zaman biz 161 nci madde
den başka türlü bir hüküm mütalâa da derpiş 
edebiliriz. Fakat maddenin içinde unsuru asli 
olarak zikredilen âmmeyi telâşa vermek, yalan 
haberler işae etmek, düşmana karşı halkın mane
viyatını kırmak ve saire gibi fiiller vardır ve 
bunlar tamamen harb içinde bulunan bir cemi
yetin hususiyetini ifade eden fiillerdir. Ama bir 
şibih harb gibi bir vaziyet var da memleketin 
bu gibi hâdiselere karşı tedbir alması icabedi-
yorsa, memleketteki huzur ve sükûnu zedeleme
mek için başka bir şekil derpiş edilebilir. Fakat 
harb için yapılan bir maddeyi sulh zamanmda 
tatbik etmenin doğru olmadığını belirtmek iste
rim. Bunun iç politika bakımından mütalâasın
da belki noktai nazar farkı olabilir. Lâkin mem
leketimizde demokrasinin gelişmesi sırasında 
şu veya bu şekilde konuşmayı vatandaşlardan 
esirgerlerken, kanuni korku ve zaıf haliyle fena 
tatbik eden bir Hükümetin rüşeym halinde bu
lunan demokrasiyi ne hale getireceğini düşünmek 
lâzımdır. Bu sözler hakikaten politikaya dair
dir. Fakat günlük değil kanunen düşünülmesi 
gereken politikadır. Bir politika oyunu meselesi 
değildir. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDlN NASU-
HlOöLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, bu 
mevzu hakkında komisyon sözcüsü arkadaşımız 
çok geniş ve yerinde izahatta bulundu. Benim 
buna ilâve edecek sözüm şudur. Mesele yalnız 
harb zamanına maksur ve münhasır değildir. 
Aslı olmıyan haberleri işae etmek, memleketin 
menfaatini sarsmak ve kambiyo ve borsada 
müheyyiç haberler neşrederek kıymetler üze
rinde düşmeler yaratmak gibi hâdiseler yalnız 
harb içinde icra edilmez. Zamanla bünyeyi yıp
ratmaya matuf neticeler verebilir. Bunun için
dir ki arkadaşımızın izah ettiği gibi; bilhassa 
memlekette bünye mukavemetini artırmak ba
kımından bu maddenin, gerek sulh zamanında, 
gerek harb de kanunda yer alması lâzımdır. 
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Eğer bu madde tadil edilecek olursa bu gibi, 
memleketin umumi bünyesini sarsacak vaziyet
lere imkân hazırlanmış olur. Bundan dolayı tek
lifin reddini ve komisyon raporunun kabulünü 
rica ederim. 

KÂMİL BORAN (Mardin) — Sayın bakan
dan bir sualim var; 

Maddenin tatbik kabiliyeti olmadığına, yal
nız lıarb halinde tatbik edilecek hususlardan 
bulunduğuna göre, acaba sayın bakan lütfeder
ler mi ki İkinci Cihan Harbi sırasında bu mad
denin kabul edildiği tarihten bugüne kadar kaç 
kişi hakkında tatbik edilmiştir1? (Gürültüler) 
(oya sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bakan ce
vap verir. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOCTLU (Devamla) — Bu gibi cürümlerin 
miktarını tesbit etmek başka, böyle bir mevzu
un kanun içinde bulunması başkadır beyefendi. 
Sizin söylediğiniz ihsai bir meseledir. Belki bir, 
belki bin tane vardır. Bunu şimdi arzedemem 
Sualiniz ihsai bir meseledir, kanun meselesi de
ğildir. Halbuki mevzu kanuni müeyyide mesele
sidir. (Soldan alkışlar) 

VACİD ASENA (Balıkesir) — Kâmil Boran 
arkadaşımızın sualine ben rakamla cevap ver
mek istiyorum. O da Kore hâdisesinde. Türki
ye namına Kore'ye asker sevkına karar veril
dikten sonra resmî istatistiklere göre hakların
da zabıt varakası tutulanların adedi 145 e ba
liğ olmuştur. Zannediyorum bu rakam, bu mik
tar kendilerine müskit bir cevap teşkil eder. 
Benim mâruzâtımla kendilerini tatmin etmemiş 
farz ve telâkki ediyorlarsa Adalet Bakanlığına 
müracaat ederek resmî kayıtlar ile ihtieac ede
bilirler. 

KÂMİL BORAN — Efendim.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, kesmeyin 
efendim. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Efendim; komisyon sözcüsü oldukları için sual 
sormak hakkımdır. 

VACİD ASENA (Devamla) — Cevap vere
ceğim elendim. Bunların 101 i hakkıncLa taki
bata mahal olmadığına karar verilmiş ve 
bakiyesi mahkemelere sevkedilmiştir. Yalnız 
muhterem arkadaşlar; takdir buyurursunuz ki 
mutlaka izhar edilen bir fiili ve hareketin Ceza 
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s Kann|ıunun unsurları itibariyle bir suç mevzuu 

teşkil etmesi lâzımgelmez. Halk arasında yar 
pacağı ağır tesirleri kıstasa vurmak mecburi
yetindeyiz Arkadaşımıza cevap verirken; ma
ruzatım arasında şu cümleyi kullanmıştım; 
harb jve sulh hali mütedahildir, hakikaten öy
ledir, misal getirmek suretiyle başınızı ağrıt-
mıyacağım yalnız Hamdi Şarlan arkadaşımı
za d^ bu sadette teşekkürü kendime borç te
lâkki! ediyorum, çünkü maruzatımı tasdik bu-
yurm|uş oldular ben demiştim ki bu maddei ka-
nunrjrenin istihdaf ettiği bütün vaziyet şudur : 

Beşinci Kolun habis ruh tezahürlerine engel 
olmaft.. Bunları imha çaresini elde tutmak key
fiyetedir. Kendileri de sözleri arasında filha
kika (Beşinci Kola temas ettiler ve onu zımnen 
kabujl buyurdular. Ama, öbür taraftan bir 
rücu| yapmak suretiyle işi demokrasi mefhumu
na gjetirip ve orada bir nevi, mânasını tama-
miyl£ benim de anlayamadığım bir rol veya 
jest jyapmak istediler, öyle hissediyorum ki 
kendilerinin bu kadar telâşları bir parça da 
parti gayretinden mütevellit olsa gerektir. Yal
nız l|)izim yapcağımız feragat ve düşünce, par
tiye | mensup olarak, partiye intisap suretiyle 
anılıp programını yürütmek değil, milletin ih
tiyacı olan feragati taşımak suretiyle millî 
bünyede sarsıntı vücuda getirmemektedir. (Al
kışlar) 

BAŞKAN— Buyurun Hamdi Şarlan söz 
siziridir. 

^lAMDÎ ŞARLAN (Ordu) — Ben ağır başlı 
rapcjrtör arkadaşmdan bir itham beklemiyor
dum, ben kendileri gibi değil hâdiseleri yalnız 
İçendi çerçevesi ve hüviyeti içinde mütalâa et
in eki isterim ve müsaadeleriyle ithamlarını ken
dilerine iade ederim. 

Arkadaşlar biz sadce parti gayreti için şu 
kürsüye çıkıp beyantta bulunmadık, muhalefe
tin jbir görüşünü izah ettik. Hattâ izahatımızda 
dünkü ejtalimizle bugünkü ahvalimizin birbi
rine uymaması sebebini de size tavzih etmeye ça- . 
lıştijk. "Ve hata ettiğimizden de bahsettik. Ve ha
tanın tashihi lüzumu üzerinde de durarak ha-
ta,nın tashihini cLe taİ,ep ettik. Bu arada Rapor
tör arkadaşımın memleket âli. menfaatlerini 
par]ti politikalarına feda etme yolunda kötü bir 
haleti ruhiye altında bize karşı teavüz etmesine 
hayret ve teessüf ederim. Demin de arzetmiş ol-
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duğum veçhile hâdisenin bir hukuki cephesi 
vardır. 161 nei maddeyi tahlil ederken demin bu
rada arzettiğim gibi İtalyan Ceza Kanunundan 
alınmış ve sırf harb zamanına ait hükümleri 
ihtiva ederken prensibine muhalif olarak son 
fıkra ilâve edilmiştir. Sonradan vâki olan bu ilâ
ve gayriilmidir. Arkadaşlar raportör arkadaşı
mın hiçbir arkadaşın samimiyetinden şüphe et
memesini rica ederim. Evvel emirde memlkiti-
mizde bu, kanun fıkrasının kalmasında yepyeni 
çok ve partili hayata girmiş olmanın bize ihtar 
ettiği bâzı mülâhazaları, hatırlatmak istediği 
bâzı hakikatları da derpiş etmek zorundayız. 
Kanun böyledir diye iç politika hayatımızı zede
lememek lâzımgelir, dedik Bu kanaatimizi arze-
derken yanlış itham karşısında kalmamız doğru 
oalbilir miydi? Bu kanaatleri arzetmezsek o hal
de kanaat arzıridan çekilmek gibi bir duruma 
düşmüş oluruz. Arkadaşlarım af buyunsurtlar, 
bu ithamı düşünmiyerek söylediklerini arzetmek 
isterim. 

KEMAL TÜBKOĞLU (Mardin) — Muhte
rem arkadaşlar, ne gariptir ki, Halk Partisi ta
rafından hakikaten sebepsiz olarak, hiç mucip 
sebep bulunmadan vaz'edilmiş olan bir hüküm 
bugün Demokrat Partili milletvekilleri tarafın
dan müdafaa edilmektedir. 

Hüfemün vaz'ına ait mucip sebepler burada 
okundu. Hakikaten 1936 tarihinde de bu kay
dın konmasını icabettirecek sebep yoktu. Bu ga
yet açık olarak gözükmektedir. 

Bugün onu vaz'eden parti huzurunuzda hata 
ettiğini ve bu hükmün antidemokratik olduğu
nu itiraf ve kabul etmiştir. 

Halbuki antidemokratik kanunları ilga* ede
ceğini millete vâdetmiş bulunan ve bunun için 
bugün teşebbüse girişmiş olan Demokrat Partiye 
mensup olan arkadaşlar nedense bunu müdafaa 
etmektedirler. 

Hüküm nedir? Birinci fıkrada birtakım hal
ler suç olarak gösterilmektedir. Esas itibariyle 
bu hareketler, bu haller hakikaten suç mahiye
tini de taşımaktadır. Ne var? Asılsız haber işaa 
etmek, bir haberi mülbalâğalandırmak, yıani aslı 
mevcut olan bir haberi etrafa mübalâğalı olarak 
yaymak veya bir maksadı mahsusla bâzı hava
disler ortaya çıkarmak. Nihayet bunlar normal 
zamanlarda bir tekziple ortadan kaldırılabile
cek, yalan olduğu ifade edilebilecek hallerdir. 
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Fakat bunlar harb zamanlarında memleket için 
birtakım kötü neticeler doğurabilir. Umumtuı 
telâşını mucip olur, halkı heyecana getirir ve 
memleket aleyhine neticeler doğurabilir. Onun 
için bunların münhasıran birer suç olmamaları
na rağmen harb zamanında memleket menfaat
leri bakımından suç sayılmaları ve faillerinin ce
zalandırılması zaruri olabilir. Bu haller sulh 
zamanında memleketi ızrar edecek şekilde ağır 
fiiller değillerdir. Bu bakmadan bunların suç 
olmaması icabederdi. Fakat eski kötü zihniye
tin bir ifadesi olarak bu kanuna suç olarak ilâve 
edilmiş bulunmaktadırlar. Bir demokrat millet
vekili bunun kaldırılmasını teklif etmektedir. 
Ben beklerdim ki, kanun teklifi müna'kaşasız ka
bul edilsin. 

Hüküm antidemokratik midir, değil midir? 
Bu telâkkiye bağlıdır. Bilmiyorum ama muhak
kak ki, baskıya müsaade eden bir karakter taşı
maktadır. 

Bilhassa seçim zamanlarında çok tehlikelidir. 
iktidar, hangi parti olursa olsun, iktidara tam 
mânasiyle baskı imkânını verecek mahiyette bir 
hükümdür. Bu kadar ağırlık taşımaktadır. 

Ne olacak?. Sulh zamanında biri mübalâğalı, 
yalan birtakım havadis neşredecek veya birtakım 
tezviratta bulunacak. Halkı bununla heyecana 
getirecek. 

Arkadaşlar, Türk milleti hakikaten çok ol
gundur; öyle yalan, uydurma haber ve havadis
lerle halk heyecana gelmez. 

Bu fiilleri sulh zamanında suç mahiyetinde 
kabul etıftek ve bunun kaldırılmasını teklif eden 
milletvekillerine iltihak ederek muhalefetin de il
ga talebini tasvip etmek icabederken, Demokrat 
Parti milletvekili arkadaşlarımın, yine zayıf bir 
esbabı mucibe ile bunu istememelerini ben doğru 
bulmuyorum. Hakikaten çok baskıya müsait bir 
hükümdür. Hukukçuların farkında olmadıkla
rı bu maddeyi eski iktidar vaz'etmişti, fakat tat
bik etmemişti. Aksi takdirde bilhassa seçim za
manlarında birçoklarımız belki mahkemelerde 
haksız yere sürünecektik. (Soldan, âz mı sürün
dük sesleri) 

ABIDÎN PÖTÜOĞLU (Eskişehir) — 1946 
seçimlerinde yapılanları ne çabuk unuttun?. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz lüt
fen, 

KEMAL TÜRKO&LU (Devamla) — Hakika-
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ten, muhterem Potuoğlu hatırlattılar, 1946 se
çimlerinde gayet kötü bir takım isnatlarla bir
çok vatandaşlar mahkemelerde süründüler fakat 
bunun 161 nci madde ile olmadığını zannediyo
rum. (Ya hangi madde ile idil Sesleri) Müsaade 
ediniz belki yanlış hatırlıyorum. Birçok savcılar 
dâhi bu 161 nci maddenin farkında değildi. Çün
kü harb zamanına taallûk eden bir hüküm olarak 
bilinmekte idi. Onun için tatbik edilmemiştir. 
Demokrat Parti iktidara gelipte işe başlar baş
lamaz maalesef bunu haklı olarak kullanmadı, 
kimler aleyhine kullandı?. Millet Partisi Lideri 
aleyhinde, Halk Partisi Genel Sekreteri hakkın
da kullandı. Ben hiçbir partiye mensup değilim 
sadece bir vatandaş olarak bundan eza duydum. 
Bunları nihayet seçim zamanında propaganda 
yapmış olduğunu hepiniz bilirsiniz. Seçim za
manında muhalefette olan Demokrat Partinin ik
tidarı gayet ağır şekilde tenkit ettiği halde bu 
madde kullanılmadı. Demokrat Partiden de bu 
müsamahayı beklerdik. Demokrat Parti Hükü
meti bunu bu şekilde kullandığı içindir ki, bugün 
bizi kötü misaller karşısında bıraktığı içindir ki, 
bu maddeden bu hükmün kaldırılması lâzımdır. 
(Soldan, Demokrat Parti Hükümeti kullanmadı 
sesleri) Arkadaşlar diyorlar ki, Hükümet kullan
madı. Benim bildiğime göre bilhassa savcılara 
emirle, memleketin namuslu ve hakikaten iyi ta
nınmış insanları aleyhine dâva açtırıldı. Bir ta
nesine şahit oldum. Bir gazeteci Ulus, Kore Har
bine gidenleri yazıyor diye bağırdığı için mahke
meye Verilmiştir. Sonra bunlar askerî mahkemeye 
sevkedilmektedirler. Şimdiye kadar bundan dola
yı kimse cezalandırılmadı. Askerî mahkemelere 
haksız olarak gönderilen bütün vatandaşlar bera-
et etmişlerdir. Bu da gösteriyor ki, bu madde yü
rümemektedir. Bu itibarla bugün teklif de ya
pılmışken bu fıkranın, kaldırılması icabeder. Za
ten bunu müdafaa eden arkadaşlar da «sulh za
manında bu fıkraya lüzum yoktur; fakat karışık 
bir devrede bulunuyoruz, bu itibarla kalmasında 
fayda vardır» demişlerdir. Arkadaşlar; bir dev
re ya harb halidir, ya sulh hali. Harb hali ise 
birinci fıkra yürürlüktedir, son fıkraya lüzum 
yoktur. Böyle küçük şeyler için, havadisleri mü
balâğalı yazmış, bilmem ne yapmış diye vatan
daşları, bu hükümden istifade ederek askerî mah
kemelere sevketmek doğru değildir. Bunun için
dir ki, bendeniz teklifin kabulü ile, bunun reddi
ni istilzam eden komisyon raporunun reddini 
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arz ve rica ediyorum. 

BAİ-fKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

HİOĞLU (Edirne) — Muhtedem arkadaşlar, 
Devlet hayatında harb de, sulh da birbirini 
takip jîder. Bu itibarla asıl mevzuubahis Dev
letin bünyesidir. Sulh zamanında olsun, harb 
zamanında olsun aslı olmıyan haberleri neş
retmeyi ayrı ayrı olarak kabul etmiştir. Yal
nız hapb halinde esbabı müşeddide ile büyük 
ceza verilmiştir. Bu itibarla işin teferruatın
dan sarfınazar aslı üzerinde kalarak encümen 
mazbatasının kabulünü arzediyorum. (Reye, 
reye sesleri, kâfi sesleri, önerge var okunsun, 
sesleri!. 

BAjŞKAN — Kâmil Boran. 
M. j KÂMİL BORAN (Mardin) — Ceza Ka

nunundan bir madde okuyacağım, biraz evvel 
arzettjğim gibi bu madde yalnız harb zama
nına hjıunhasırdır. Harb olmadığı takdirde bu 
maddenin tatbik kabiliyeti yoktur. Sulh za
manın^ ait olan madde '548 nci maddedir. 

Ce|;a Kanununun harb dışı hakkındaki 548 
nci mkddesini okuyorum: «Her kim umuma ait 
bir mahalde yahut umuma açık yerlerde ya
lan Jıiber uydurarak başkasını zarara sokacak 
veya halkın huzurunu bozacak surette saffetin
den istifadeye kalkarsa bir aya kadar hafif ha
pis ceisası görür.» 

Arkadaşlar, (Gürültüler) harb dışı müba
lâğalı haber yazmak bu madde ile ceza görür. 
Harb zamanında olursa bu, bu ceza 161 ile 
ağır 61ur. Bu hükmü Faşist İtalya Ceza Ka
nunundan tercüme olarak aldık. Dünyanın 
hiçbir "memleketinin kanununda böyle bir fıkra 
yoktur. Bunu takdirinize bırakıyorum. Fık
ranın Ceza Kanununda kalması, ne ceza hu
kuku prensiplerine, ne demokrasi mefhumuna 
katiyen uygun değildir. 

V^CÎD ASENA (Balıkesir) — Efendim 
Ham<Hi Şarlan arkadaşımız noktai nazarında ıs
rar eUikleri için ben de kendilerine cevap ver
mekti; lüzum hisettim. Fakat cevaplarım arasın
da kendilerime taarruz etmediğim gibi tarizi da
hi düşünmedim. Anlıyorum, ki suitefsir etmişler 
ama, bizi alâkadar etmez. 

Yalnız dediler ki, 161 nci maddenin kaldırıl
ması teklif edilen fıkrası; kanun içerisine alın
mak suretiyle mevzu dejenere edilmiştir. Arka-
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daşım bu ifade üzerinde bir nebze durmak lâ
zımdır. Bilhassa bu maddenin ipkasında ısrar 
ettiğimiz, millî bünyeyi dejenere vaziyetten kur
tarmak için aramızda büyük bir fark yoktur. 
O halde; kaldırılmasmdaki ısrarı mânalandır-
mak lâzımgeliyor ki ; ben bu ısrarlarını daha 
fazla tefsir ve izahtan şimdilik ihtiraz ediyo
rum. Maksadım millî vahdet mevzuunda hassas 
davranmaktır. 

Kemal Türkoğlu arkadaşımız, biraz garip
semek suretiyle, bundan evvelki partinin vazet
tiği bir kanun maddesinin D. P. Milletvekilleri 
tarafından müdafaa edildiğini söylemektedir
ler; Evet evvelki iktidar partisi tarafından ge
tirilmiş olan bir kanunun maddesi bugünün 
bünyesine uygun olduğu gibi D. P. tarafından 
da müdafaa edilmektedir bu bir hakikattir. El
bette başkalarının yapmış oldukları kanunları 
da tatbik ile mükellefiz, tadile tebdile de yet
kimiz vardır. Ve Demokrat Parti sadece hak ve 
hakikat partisidir; icabettiriyorsa tatbik ederiz ? 
Bütün hüviyetimizi ona bağlarız. Bu itibarla bi
zim gayemiz, biraz evvel arzettiğim gibi, haki
kat peşinde koşmak ve hakikati mümkün oldu
ğu kadar bulmaktır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirlerini 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu tamamen aydınlanmıştır. Müzakere

nin yeterliğinin ve Adalet Komisyonunun rapo
runun oya konmasını arz ve teklif ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Yusuf Aysal 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir, reye konmasını arz ve 

teklif ederim. 
Kırklareli Milletvekili 

Şefik Bakay 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin kifayeti kabul edilerek reye 

müracaat edilmesini teklif ederim. 
Kocaeli Milletvekili 
Dr. EStüıem Vasfcaf Akan 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Komisyon raporunun oya 

konmasını arz ve teklif ederiz. 
Ordu Milletvekili Tokad Milletvekili 

Feyzi Boztepe Sıtkı Atanç 
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BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini kabul 

buyuranlar lütfen işaret buyursunlar.. Kabul 
etmiyenler.. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Hamdi Şarlan arkadaşımızın önergesini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden dolayı raporun red

dini, tasarının Adalet Komisyonuna iadesini 
rica ederim. 

Ordu Milletvekili 
Hamdi Şarlan 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. önerge 
reddedilmiştir. 

Komisyon raporunu yüksek oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ko
misyon raporu kabul edilmiştir. 

3. — Konya Milletvekili Ümran Nazif Yi-
ğiter'in, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
398 nci maddesinin değiştirilmesine dair kamın 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) [1] 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunun raporu
nu okutuyorum. 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 

var mı? Buyurun Ümran Nazif Bey. 
ÜMRAN NAZlF YÎĞÎTER (Konya) — Muh

terem arkadaşlar; Demokratik rejimin memle
ketimizde gelişmesi yolunda giriştiğimiz müca
delede (Karınca kaderince) tâbirince, biz de uh
demize düşen bir öderi yerine getirmek maksa-
diyle, diğer demokratik memleketlerin 19 ncu 
asırdan beri münakaşası yapılan nazariyelerin 
son 24 sene zarfında ceza usul kanunlannda 
yaptıkları gelişme ve tadillerin kendi kanunla
rımızda da yapılması yolunda bir teklifi kanuni 
de bulunmuştuk. Bu teklifimiz ötedenberi bütün 
demokratik rejimlerle idare edilen memleketle
rin yapmış oldukları tadillere uyarak bizim 
memleketimizde de idam cezaları infazının teş
hir edilmemesi yolunda idi. Az evvel kıraet edi
len Adalet Komisyonu raporunun münderecatm-
dan, anlaşılacağı veçhile komisyon bu teklifimizi 
doğrudan doğruya teşhir lüzumludur mütalâa-

[1] 221 sayüt oasmayazı tutanağın sonunda-
dtr. 
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siyle reddetmemiştir. Bilâkis bu şekilde müta
lâada olan komisyonun üç âzasından ibaret bu
lunmuştur. 

Diğerleri, kararı hazırlıyan arkadaşlarımız bu 
hususun Adalet Bakanlığının yapmış olduğu bir 
tamimle ve kânunun ruh ve mânasına uygun ola
rak esasen, yerine getirilmiş olduğundan ayrıca 
Usul Kanununun 398 nci maddesine, teklifimiz 
veçhile bir hükmü kanuni konulmasına lüzum ol
madığı yolunda bir mucip sebep göstererek tek
lifimizi reddetmiştir. Aradaki nüans şudur : 
Haddi zatinde Adalet Komisyonu şayanı şükran 
olarak teklifimizi âdeta kabul eylemiş ve, fakat 
esasen Usul Kanunumuzda bu şekil kabul edil
miş olduğundan artık yapılacak bir muamele yok
tur. mütalâası serdedilmiştir. Bendeniz Adalet 
Bakanlığının bu hayırhah tamimlerine teşekkür 
etmekle beraber; kanunumuzun sarih anlamına ve 
uzun yıllar zarfındaki tatbikata bakarak diyebi
lirim ki, Usulü Cezaiyenin 398 nci maddesi gere
ğince gizlilik sistemi kabul edilmiş değildir. 398. 
maddenin ilk fıkrası, ancak infaz sırasında ödev
li bulunacak kimseleri tadat eylemiş ve fakat teş
hirin memnuiyeti hakkında bir hüküm serdeyle-
memiştir. Bendeniz dikkat ettim, bu açık Ada
let Bakanlığı tarafından 27 sene zarfında yapı
lan üç. tamimle kapatılmak istenmiştir. Fakat 
tamimlere rağmen idam cezaları alenen infaz 
olunmuş ve asılanlar teşhir olunmuşlardır. Fakat 
bu noktai nazarimiz ancak teklifimiz Yüksek He
yetçe kabul edildiği takdirde halledilmiş olacak
tır. 

Arkadaşlar; kanunların vazıh olmaları ef
kârı umumiye arasında ve bilhassa tatbikatta 
birtakım yanlış noktainazarlar doğurmamaları 
icabeder. Bizim' teklifimiz demin arzettiğim 
veçhile idam cezalarının sarih bir şekilde ve 
398 nci maddeye ilâve edilecek bir hükümle 
Fransa ve! diğer memleketlerde kabul edilen 
sistem veçhile gizli yapılması gayesini gütmek
tedir. Görülüyor ki; Adalet Komisyonu rapo
ru "Ceza Usulü Kânunumuzda teşhiri meneden 
bir hüküm bulunmamasına ve yıllardır bu 
cezanın alenen ve teşhir yolu ile infaz edile-
gelmesine rağmen, kanunumuzda esasen gizlilik 
vardır ve binaenaleyh bu yolda yeni bir hü
küm vaz'ma lüzum yoktur mütalâasına müs
tenit bulunmaktadır. 

Halbuki 398 nci maddenin kıraeti bu mü
talâanın yerinde bulunmadığını sarahaten gös-
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terir. Diğer taraftan, kanunların vazıh olma
sı ve her türlü tereddütleri izale edecek açık
lıkta bulunmaları hukuki prensibine muhalif 
olarak i Usulün bu maddesi hükmünün yıllardır 
yanlış (tatbikata meydan verecek kadar kapalı 
ve gayjrivazıh bulunduğu maydandadır» 

Bendeniz şu arzetmiş olduğum mucip se
beplere istinaden keyfiyetin yeniden incelen
mesi VB esaslı bir tetkika tâbi tutulması dile
ğiyle komisyon raporunun kabul edilmiyerek 
kendilerine iade edilmesini rica etmekteyim. 

BALKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
yok. Baporu oyunuza arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... (Anlaşılmadı sesleri). 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Komis
yon söl cüsü söz istiyor. 

BALKAN — Buyurun. 
ADjALET KOMİSYONU ADINA VACÎT 

A S E N A (Balıkesir) — Efendim, Ceza Muhake
meleri (Usulü Kanununun 398 nci maddesi infa
zın mjihkeme heyetinden bir zat ile, Cumhuri
yet Mtıddei umumisi, doktor, zabıt kâtibi ve 
hapishaneler idaresi memurlarından biri hazır 
olduğu) halde, yapılır diyor. Şu hükme nazaran 
bu zevatın infaz zamanında huzurları şarttır, 
buna i]âveten mahkûmun mensup olduğu dinin 
ruhani: sıfatını haliz bir zat ile, varsa mahkûmun 
müdafii de infaz sırasında bulunur, diye ihtirazi 
bir kayıt da kanuna ilâve edilmiştir ki, saydığım 
zevatml huzurundan gayri kimsenin infaz anında 
hazır ijulunmasmı kanun menetmiş bulunuyor. 

Ayışı kanunun son fıkrasında da ölüm 
cezasının infaz sureti hakkında bir za
bıt varakası tutulur ve bu zabıt varaka
sı, orada memur bulunan zatlar tarafından 
imza edilir, denildiğine göre, bulunmaları ka
nunen !meşrut sayılmıyan ve ruhani sıfatı haiz 
olan zajt ile, müdafiiriin imzasının lüzumu olma
dığı bu) şekilde anlaşılmaktadır. Şu açıklamalar
dan so^ıra; komisyonda teklif müzakere edilir
ken bu) maddei kanuniyenin hükümleri müna
kaşa ejiilmedi. Bu maddenin aleni mahdudiyet 
esasını j kabul «ttiği neticesine varılmıştı. Ancak, 
infazdan sonraki muameleleri bu madde sakıt 
bıraktığı için infazdan sonra «Teshir» esası olup 
olmadıkı üzerinde bilhassa duruldu. Ve bütün 
münakaşalar bu mevzu üzerinde teksif edildi ve i 
şu hususlara geçildi. 

Arkadaşlar: Komisyonun hazırlanış olduğu 
rapor. Aynı zamanda Ceza Kanununun 12 nci 
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maddesi hükmünden ilham almaktadır., onu da 
şu esaslar dairesinde müsaadenizle izaha 
çalışacağım. Ceza Kanununun 12. maddesi, 
idam cezasını buna mahkûm olan kimsenin 
asılması suretiyle hayatının izalesi diye tarif 
etmekte ve birkaç kişi ise birbirlerinin karşı
sında asılmaz âmir hükmünü vez'etmiş bulun
maktadır. Ayrıca ana, baba katillerinin ise icra 
mahalline yalın ayak, başı açık ve siyah bir 
gömlek giydirilerek götürülür ve hüküm bu su
retle infaz olunur hükmü .de maddenin diğer 
fıkrasını teşkil etmektedir. Bundan başka asılan 
kimsenin cenaze merasimi, yapılmadan gömül
mek üzere mirasçılarına verilir, olmadığı veya 
almadıkları ahvalde belediyece gömülür, hük
mü de mevcuttur. Bu kanuni kayıtlar, Ceza iMu-
hakemeleri Usulü Kanunu ile hem ahenk ola
rak konulmuştur. Ceza Kanununun mevzuubahis 
on ikinci maddesi de yine aleniyeti mahdut 
kabul etmiştir; çünki metindeki mahkûmlar 
fazla ise karşı karşıya aşılamaz, ana baba ka
tillerine ait fıkradaki (icra mahalli) ve (İnfaz) 
olunur ibareleri ile, asılan kimsenin cenaze me
rasimi yapılmaz, delâlet ettiği mânalarda yine 
mahdut aleniyet sisteminin kabul edildiği kana
ati hâsıl olmuştur. Ana baba katillerinin bâzr 
istisnai merasime sevkı teşhir ifadesinde alına
maz, zaten bu kısma ait fıkradaki icra mahalli 
ve infaz cümleler^ bu noktai nazarı müeyyittİT. 
Bundan başka asılan kimsenin cenaze merasimi
nin yapılmayacağına dair: Mevcut hüküm, bi
zatihi teşhire mânidir, cenaze merasiminden 
maksut bir nevi teşhirden ibarettir, ve mevcut 
kanun hükümleri teşhir hususunda sakit kal
mıştır ve arzett-iğim fıkralarla bunun yapılaca
ğına dair bir cevaz kabul etmemiştir. Komisyon 
kanunun metnine dayanmak suretiyle şu rapo
runu hazırlamış ve Meclisi Âliye sunmuşun. 

BAŞKAN — Komisyon raporunu yüksek oyu-
. nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

Komisyon raporu kabul ve bınnetice teklifi ka
nuni reddedilmiştir. 

4. —- Gelir Vergisi Kanununun 91 nci mad
desinin (B) fıkrası ile bu kanuna bağlı 2, 3 ve 
4 numaralı cetveller sonunda mevcut hükümle
rin yorumlanması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Geçici Komisyon ile Bütçe Komisyonu 
raporları (3/169) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı burada bulun-
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madiği için, bir defaya mahsus olmak üzere, gö
rüşülmesi gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

5. — Zonguldak Milletvekili Fehmi Açık-
söz'ün, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu
nun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenme
sine dair olan 5585 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi ile geçici 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve • 
Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'm, aynı Kanu
nun geçici 8 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/23, 2/70, 2/73) 

BAŞKAN — Bu madde de yine Maliye Ba
kanının burada bulunmamaları sebebiyle ve bir 
defaya mahsus olmak üzere, gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

İkinci defa görüşülecek işlere geçiyoruz. 

6'. — Vakfa ait tarihi ve mimari kıymeti ha
iz olan eserlerin korunma, bakım ve restorasyon 
işlerinde uyulacak prensipleri kararlaştırmak 
üzere bir Danışma Kurulu kurulması hakkında, 
kaynın tasarısı ve İçişleri ve Bayındırlık. komis
yonları _ raporları (1/14) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşmeye devam ediyo
ruz. 

Gayrimenkul eski eserler ve anıtlar Yüksek Ku
rulu teşkiline ve vazifelerine dair Kanun 

MADDE 1. — Yurt içinde korunması gerek
li mimari ve tarihî anıtların korunma, bakım, 
onarım, restorasyon işlerinde ı'iayet edilecek 
prensipleri ve bunlarla ilgili programları tesbit, 
tatbikatını genel olarak takip ve murakabe et
mek, anıtlarla ilgili olarak tevdi olunacak veya 
kendi vasıta ve tetkikleri ile ıttıla kesbedilecek 
her türlü konu ve ihtilâflar üzerinde ilmî müta
lâa bildirmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı Anıtlar Yüksek Kurulu teşkil edilmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
leı\. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. —• (Okundu) 
MADDE 2. — Bu kurul, aşağıdaki üyeler-• 

.den teşekkül eder: 

[1] Birinci görüşülmesi 78, 80, 90, 94 ncü Bir
leşim tutanaklarmdadır. 
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a) Ankara Üniversitesince seçilecek bir 

üye; 
b) istanbul Üniversitesince seçilecek bir 

üye; 
c) istanbul Teknik Üniversitesince seçile

cek bir üye; 
d) Güzel Sanatlar Akademisince seçilecek 

bir üye; 
e) Bayındırlık Bakanlığınca seçilecek bir 

üye: 
f) içişleri Bakanlığınca seçilecek bir üye; 
g) Millî Eğitim Bakanlığınca seçilecek bir 

üye: 
h) Vakıflar Genel Müdürlüğünce seçilecek 

bir üye; 
i) Yukarıki fıkralarda yazılı üyeler tara

fından seçilecek 4 üye; 
j) ilerde kurulacak her üniversiteden se

çilecek birer üye; 
k) Vakıflar Genel Müdürü ile Eski Eser

ler ve Müzeler Genel Müdürü bu kurulun tabiî 
üyesidir. 

Bu üyelerin tarih, arkeoloji, sanat tarihi, mi
marlık, estetik şehircilik sahalarının birinde 
veya birkaçında temayüz etmiş ve bu sahalar
da eser veya etüdler yapmış kimseler arasından 
seçilmesi şarttır. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Anıtlar Yüksek Kurulu üye
liği daimîdir. Ancak ölüm, istifa ve mazeret
siz olarak arkası arkasına üç toplantıya iştirak 
etmemek suretiyle inhilâl eder. 

Bununla beraber kurul her hangi bir sebep
le ve üçte iki çoklukla bir üyenin çekilmiş sa
yılmasına karar verebilir. 

Açılan üyeliklere aynı şekilde yenileri seçilir. 
Kurul üyeleri kendi aralarından çoklukla 

bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. 
Kurul, üye adedinin üçte ikisiyle içtima eder 

ve mutlak çoklukla karar verir. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kurul kendi bünyesi içinde 
işlerini tertiplemek ve bunu bir talimatnameye 
bağlamak yetkisine sahiptir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
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kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. j , 

MAJDDE 5. — Hükümet teşkilleri ve tesis
leri ile I hakiki ve hükmi şahsiyetler kendilerini 
ilgilendiren hususlarda, kurul kararlarına uy
maya ıjıecburdurlar. 

BAÖKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. \ 

MApDE 6. — Kurul üyelerinden, çeşitli ba
rem kapunlarma tâbi daire ve müesseselerde 
maaş v|eya ücretli bir görevi olmıyanların hu
zur hakları ile ikametgâhlarının bulunduğu 
mahal haricindeki toplantılara katılmaları ha
linde verilecek yol masrafı ve gündelikleri Ba
kanlar (Kurulunca tesbit olunur. 

Kurtıl üyelerinden umumi harcırah hüküm
lerine tâbi bulunanların, kurul toplantıları 
için mejmuriyetlerinin bulunduğu mahal hari
cine sefahatleri halinde verilecek yol masraf
ları ve | gündelikleri hakkında da lüzum görül
düğü takdirde yukarıki fıkra hükümleri uy
gulanabilir . 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul Buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. j 

GEÇJÎCI MADDE — 1951 yılı Bütçe Kanu
nuna b^ğlı A'/I işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmının 415 nci (Müzeler ve anıtlar 
giderler^) bölümünün birinci (genel giderler) 
maddesinden (5 000) lira tenzil edilerek aynı 
kanuna j bağlı A / I işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmında (özel kanunu gereğince 
Anıtlar (Yüksek Kurulu üyelerine verilecek hu
zur hakfarı ile yollukları karşılığı) adiyle yeni
den açılan 220 nci bölüme olağanüstü ödenek 
olarak aktarılmıştır. 

BAŞjKANT — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza) arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüce girer. 

BAŞjCAN — Maddeyi oyunuza arzediyo
rum. Ka|bul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. 
yürütür.! 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
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ki, maksat bu olmasa gerektir. Onun için bende
niz bu şekilde teklifte bulunuyorum, yani yalnız 
geri kalan cezasının affını istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü.. Osman Şev
ki Bey, Oflu Ismailoğlu 1310 doğumlu Ahmet 
Demircioğlu'nun cezasmm affına ait madde 
hakkında değiştirge verilmiştir, bu değiştirge 
okundu. Siz bu değiştirgeyi gördünüz mü? 

ADALET KOMİSYONU AÜINA OSMAN 
ŞEVKİ ÇtOEKDAtt (Ankara) —Hayır.. 

BAŞKAN — O halde değiştirgeyi tekrar 
okutuyorum. 

(Değiştirge tekrar okundu) 
OÜMAN ŞEVKİ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) — 

Muvafakat ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. Değiştirgeyi ko

misyon kabul ediyor. Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar.. Etmiyenler.. Değiştirge dikkate 
alınmıştır. 

Maddeyi okunan değiştirge veçhile oyunuza 
arzediyorum : Kabul buyuranlar.. Etmiyenler., 
Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN Maddeyi kabul buyuranlar.. Et

miyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oynuza arzediyo

rum. 

7. — İsmail oğllu 131.0 doğumlu Ahmet De
mircioğlu'nun hükümlü olduğu cezanın affı 
hakkında Adalet Komisyonu raporu (5/35) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, madde
lere geçiyoruz. 

Ismailoğlu 1310 doğumlu Ahmet Demircioğlu'-
nun hükümlü olduğu cezanın affı hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Oflu Ismailoğlu 1310 do
ğumlu Ahmet Demircioğlu'nun, Adapazarı Ağır 
Ceza Mahkemesince, 29 . 1 . 1930 tarih ve 8/18 
sayılı kararla hükmedilip kesinleşmiş bulunan 
on sene ağır hapis, müebbeden hidematı âmme
den memnuiyeti ve mahcuriyeti kanuniye altın
da bulundurulmak cezaları bütün hukuki ne
ticeleriyle birlikte affedilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir* değiş
tirge vardır okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan teklifin birinci 

maddesinin aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Rifat Alabay 

MADDE 1. — Oflu Ismailoğlu 1310 doğum
lu Ahmet Demircioğlu'nun Adapazarı Ağır Ce
za Mahkemesinin 29 . I . 1930 tarih ve 8/1.8 sa
yılı karariyle mahkûm olduğu on sene ağır ha
pis cezasından geri kalan on ay 20 günlük ağır 
hapis cezası affedilmiştir. 

RİFAT ALABAY (Konya) — îzah edeyim. 
Efendim, raporda deniliyor ki bu zat hasta imiş, 
geri kalan cezasının infazı hayatını tehlikeye 
sokabilir. Bu cezasını affedelim. Halbuki yazı
lan madde, cezayi tamamen ve bütün hukuk ve 
neticeleriyle beraber kaldırır mahiyettedir. 
Maksat geri kalan cezanın affıdır. Yoksa bu şe
kilde şâmil bir af olunca, bu zat, hiç suç işleme
miş, bir şey yapmamış gibi bir vaziyete düşüyor 

("1 j Birinci görüşülmesi 94 ncü Birleşim tuta-
nağındadır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek reyinize arzediyo
rum : Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. Tasarı 
kanuniyet kesbetmiştir. 

8. — Dinî yayınlar döner sermayesi hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu rapo-
riyle Millî Eğitim Komisyonu mütalâası ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/184) [1] 

Dinî Yayınlar Döner Sermayesi hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Diyanet işleri Başkanlığının 
bütçelerine (Dinî yayınlar döner sermayesi) adı 

[1] Birinci görüşülmesi 95 nci Birleşim Tu-
tanağmdadtr. 
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ile konulmuş olan ödenekler Diyanet işleri Baş
kanlığınca yapılacak dinî yayın ilerinde kulla
nılır. Bu sermayenin işletilmesinden mütevellit 
kârlar 250 000 liraya baliğ oluncaya kadar döner 
sermayeye ilâve olunur. Diyanet İşleri Başkan
lığınca evvelce bastırılmış eserlerin mevcutların
dan satışına müsaade edileceklerin takdir oluna
cak bedelleri ve yapılacak aynı ve nakdî teberru-
lar ayriea bu sermayeye eklenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kaibul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Dinî Yayınlar Döner Serma
yesi ile basılacak kitapların fiyatları, her nevi 
masrafı ithal edilmek üzere, tesbit edilecek mali
yetlerine % 35 ilâvesiyle, tâyin olunur. Bu su
retle satışa çıkarılan eserlerin fiyatlarında 
% 25 e kadar Iskonto yapılabilir, 

BALKAN —»Değiştirge >• yoktur. ^Maddeyi 
kabul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul 
(edilmiştir. 

MADDE 3. — Döner Sermaye muamelâtı 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale Kanunu 
ile 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu hüküm
lerine ii tâbi değildir. Ancak, Döner Sermayenin 
her yıl sonunda tanzim olunan bilançoları, gider 
ve gelir belgeleriyle birlikte, Sayıştaya tevdi olu
nur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. .Maddeyi 
kabul. buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir, 

MADDE 4. —• Kendilerine ek görev olarak 
döner sermaye saymanlığı veya memurlukları ve
rilen maaşlı veya ücretli memur ve müstahdem
lere döner sermayenin gelirinden ödenmek üzere 
ayda J30 liradan-100 liraya kadar ücret verilebi
lir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul buyuranlar...-Etmiyenler... -Madde kabul 
edilmiştir. 

^MîADDE 5. -^Bu^ kaıraııun ırygulama-şfeMine 
mütaallik esaslar, Maliye Bakanlığı ve Diyanet 

işleri.3aşteanlığı,; tarafından hazıri.&&arak Ba
kanlar Kurulunca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
teatoul-buyuranlar..>. Ete&iyeeier... Madde: kabul 
edilmiştir, 

—m 

Bur kanun yayanı • tarihinde 
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İ MADDE 6. -
yürürlüğe girer. 

!

BAŞKAN — Maddeyi ^kaibul l)uyur«,nlar... 
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 7. — Bu kanunu Başbakan ve Ma-

e Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kaibul buyuranlar.,. 

E|miyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oyunuza arzedîyoram. 

9. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk ve-
Pİlmesi hakkındaki 4254 sayıh Kanuna ek ka
nam tasarısı ve Tarım, Ticaret ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/120) [1] 

] BAŞKAN — İkinci görüşmesine devam edi
yoruz. 

Muhtaç Çiftçilere ölünç Tohumluk Verilmesi 
hakkındaki 5254 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç To-
hjumluk verilmesi hakkındaki 8 . VII . 1948 ta
rihli ve 5254 sayılı Kanunun 1. I I I . 1950 tarih-
l.| ve 5580 sayılı Kanunla değiştirilen 3 neü mad
desi gereğince T. C. Ziraat Bankasının Tarım 
bakanlığı emrine açmakta olduğu yıllık kredi 
^liktarı, 1950 yılma mahsus omak üzere, 1950 
3J ılı kısmı (24) milyon liraya çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu-
iuza arzediyorum, Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

İ MADDE 2. —4950 ekim yılı içkide Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi stoklarından veresiye alınarak 
muhtaç çiftçilere dağıtılmış olan (35) bin ton 
tohumluğun bedel ve masafları birinci madde
ce yazılı ek krediden ödenir. 

Bu dağıtımdan faydalanmış olanlar, tohum
luğun satmalma bedeline masrafları eklenmek 
jıuretiyle meydana gelecek yekûn üzerinden borç-
aîidırılırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu-
huza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
] Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

[1] Birinci görüşülmesi 95 nci Birleşim tuta-
nağmdadvr. 
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yürürlüğe girer. 
ÖAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi

yenler.. Madde Kabul edilmiştir; 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Maliye, 
Ekonomi ve Ticaret ve Tarım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler:. Madde Kabul edilmiştir. 

Tasarıyı açık oyunuza arzediyorum. 

10. — Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4036 saydı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4896 
saydı Kanuna bağlı (1) sayılı'cetvelde değişik
lik yapılmağı hakkında kanun tasarısı ve Güm
rük ve Tekel ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/180) [1] 

BAŞKAN — ikinci görüşülmeğidir, birinci 
maddeyi arzediyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair olari 4896 sayılı Kanu
na bağlı (t) sayılı cetvelde değişiklik yapılma

ğı hakkında Kanun 

MADDE" 1. — Tekel Genel Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki 2 1 . V . 1941 tarihli 
ve 4036 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan 20 . V . 1946 tarihli ve 4896 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösteri
len kadrolardan bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
olanlar kaldırılarak yerine bağlı (2) say lı cet
velde yazılı olanlar konulmuştur. Bu kadrolara 
tâyin edilecek avukatlar hariçte avukatlık ya
pamazlar. 

BTŞİKÂN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Güm
rük ve Tekel ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-

[1] Tasarının birinci görüşülmesi 95 nci Bir
leşim tutanağındadır. 
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yenler.. Madde Kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci görüşülmesi bitmiştir. 
Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum: Ka 

bu buyuranlar.. Kabul etmiyenler.. Tasarının tü
mü kabul edilmiş ve kanuniyet kesbetmiştir. 

\ 11. — Türkiye ile Federal Almanya Cumhu
riyeti arasında 1 Temmuz 1950 ilâ 30 Haziran 
1951 devresinde mübadele edilecek mallara ait 
A\ ve B listelerini muhtevi Protokolün onanma
sı i hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tica
ret komisyonları raporları (1/181) [1] 

i BAŞKAN — İkinci görüşühnesidir. 

Türkiye ile Fedefal Almanya Cumhuriyeti ara
sımda 1 Temmuz 1950 ilâ 30 Haziran 1951 devre
sinde mübadele edilecek mallara ait A ve B 
listelerini muhtevi Protokolün onanmasına dair 

kanun tasarısı 

i MADDE 1. — Türkiye ile Federal Almanya 
Cıjmıhurryeti arasında, 1 Temmuz 1950 ilâ 30 
Hiziran 105İ devresinde mübadele edilecek mal-
laM ait A ve B listelerini muhtevi Protokol ka
bul edilmiş ve onanmıştır. 

; BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kibul edilmiştir. 

; MADDE 2. — Bu kanun yayjmı tarihinde 
yütrürlüğe girer. 

; BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
K^bul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil-
mijştir. 

! MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

; BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
K4bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil-
njiştir. 

I İkinci görüşme sona ermiştir. 
Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum. 

12. — Türkiye - Federal Almanya Ödeme 
Anlaşmasının üçüncü maddesi ekinde musarrah 
cari tediyelere yani bâzı ödemelerin ilâvesi 
hahkiıindii teati olunan mektupların onanması 

[1] Birinci görüşülmesi 95 nci Bireşim tuta-
nağındttüir: 
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hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/182) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. 

Türkiye - Federal Almanya öleme Anlaşması
nın 3 ncü maddesi ekinde musarrah tediyelere 
yeni bâzı Ödemelerin ilâvesi hakkındaki mektup

ların onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 15 Ocak 1949 tarihli Türkiye -
Federaİ Aİmanya Ödeme Anlaşmasının 3 ncü 
maddesi ekinde musarrah cari tediyelere yeni bâ
zı ödemelerin Üâvesi hakkında, 7 mart 1951 tari
hinde Frankfurt 'ta imza ve teati olunan mektup
lar kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 . — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 'Kabul edil
miştir. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul etmiy enler.. Kabul edil-

MADDE 3. 
yürütür. 

BAŞKAN -
Kabul edenler. 

mistir. 
İkinci görüşme sona ermiştir. 
Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum. 

13. — Türkiye - Yugoslavya Ticaret Anlaş
masına ek listelerin yürürlük sürelerinin 'uzatıl-

[1] Birinci görüşülmesi 95 nci Birleşim tuta-
nağmdadır. 
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masına dair mektupların onanmasına dair ka-
nu% tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonla
rı raporları (1/192) [11 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. 

Türkiye - Yugoslavya Ticaret Anlaşmasına ek 
listelerin yürürlük sürelerinin uzatılmasına da-

ir mektupların onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5 Ocak 1950 tarihli Türkiye -
Yugoslavya Ticaret Anlaşmasına ek listelerin 
yürürlük sürelerinin uzatılması hakkında 13 Ni
san, 1951 tarihinde Ankara'da Yugoslavya Bü
yült Elçiliği ile teati edilen mektuplar kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yeıJLİer... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN •— Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ma|dde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Bu tasarı ile beraber altı tasarı açık oyu

nuza sunulmuştur. Binaenaleyh istimal buyu
racağınız açık oy adedi altıdır. 

Gündeme devam ediyoruz. 
Sorulara geçiyoruz. 

taiv 
1] Birinci görüşülmesi 95 nci Birleşim 

ağındadır. 
Tu-

.1 6. — SORULAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, sivil havacılık, hava endüstrisi, 
Türk Hava Kurumu, Uçak ve Motor fabrikala
rı ile Türk Kuşunun bugünkü durumlarına, 
Hava Kurumuna bağışlanan paraların miktarı
na ve nerelere harcandığına dair Başbakanlık
tan olan sorusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi K'urt-
bek'in sözlü cevabı (6/331) 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller bu

rada. 

YE CEVAPLAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özeti : Sözlü soru - Sivil Hava
cılık, Hava Endüstrisi, Türk Ha

va Kurumu, Motor ve Uçak fab
rikaları, Türk Kuşu ve millet 
parasının suiistimali. 

1. Türkiye'de Sivil Havacılığın geliştirilme-



6 : 97 2 . 7 . 
si için Hükümet ne düşünmektedir? 

2. Millî Hava Endüstrisinin geliştirilmesi ve 
memleket ihtiyaçlarına uygun bir yolda; yürütül
mesi :çin ne düşünülmektedir? 

3. Türk Hava Kurumunun dünkü ve bugün
kü durumu bakımından, mevcut mevzuat muva
cehesinde yeni şartlara intibakı hakkında Hükü
met ne düşünüyor? 

4. Motor ve Uçak fabrikalarının bugünkü 
feci durumu karşısında mevzuat muvacehesinde 
ne yapılmıştır, ve yapılması düşünülmektedir? 

5. Türk Kuşunun bugünkü şartlar altında 
devamına Hükümet taraftar mıdır? 

6. Milletin yıllarca Türk Hava Kurumuna 
bağışladığı paranın miktarı ile bu paranın nere
lere sarfedildiği ve millet parasının kötü şekilde 
harcanması karşısında mevzuat dâhilinde müseb
biplerinden istirdadı düşünülmekte ve. kurumu 
bu hale getirenleri murakabe etmemekle suçlu 
olanların tecziyesi cihetine gidilmesi mülâhaza 
olunmakta mıdır? 

Yul; -rda vazıh olan sorularımın sözlü olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başbakan veya 
tensip edilen yetkili bir bakan veya bakanlar ta
rafından cevaplandırılmasına delâlet edilmesini 
saygılarır;îlfi riea ederim. 

29 . Mayıs 1951 
Zonguldak Milletvekili 

Abdürrahman Boyacıgiller 

ULAŞTIBMA BAKANI SEYFÎ KURTBEK 
(Ankara) — Sayın arkadaşlar, arkadaşımızın su
allerine sıra ile cevap veriyorum: 

S. 1 : Türkiyede Sivil Havacılığın geliştiril
mesi için Hükümet ne düşünmektedir? 

C - 1 : Biz Sivil Havacılıktan şunları kastedi
yoruz: 

1944 Şikago Milletlerarası Sivil Havacılık 
Konferansı taahhütlerin yerine getirilmesi. 
Sivil Hava kulüp* ve derneklerini kontrolü ve in
kişaflarının desteklenmesi; hava ulaştırmasının 
geliştirilmesi. Millette havacılık fikrinin kuvvet
lendirilmesi. Havacılık sanayiinin kurulması ve 
geliştirilmesi. 

Bu işlerin, milletlerarası taahhütlerimize ve 
millî ihtiyaçlarımıza göre geliştirilmesi için Hü
kümetçe alman tedbirler şunlardır : 

a) Şikago Konferansı kararlarına uygun, ola
rak (Hava Seyrüsefer Kanunu) tasarısı hazır-
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lanmış ve Büyük Millet Meclisinin tasvibine ar-
zolunmuştur. 

b) Hava ulaştırılmasının geliştirilmesi için 
(Devlet Hava Yolları) idaresi ıslah ve takviye 
edilmektedir. Hava meydanlarımız çoğaltılmak
ta ve mevcutlar da modern teçhizat ile donatıl
maktadır. 

C) Bütün Sivil Havacılık işlerinin yüksek 
idare ve kontrolünü bir elde toplamak maksadiyle 
Ulaştırma Bakanlığı teşkilâtında bir Sivil Ha
vacılık ^Dairesi kurulması üzerinde etüdler yap
maktayız. 

Kurultay üç günden beri biliyorsunuz, top
lantı halinde idi. Bugün toplantılarını bitirmiş
tir. Kurultay halen kurumun ıslahı için yeni 
birtakım kararlar almıştır. Bu kararlara göre 
biz de ıslahı için kurumu elimizden geldiği ka
dar destekliyeceğfo " J < 

S. 2. Millî hava endüstrisinin geliştirilmesi 
ve memleket ihtiyaçlarına uygun bir yolda yü
rütülmesi için ne düşünülmektedir? 

C. 2 : Millî hava endüstrisi tek başına ele 
alınacak bir mesele değildir. Hava endüstrisi en 
yüksek bir ihtisas ve geniş bir sınai temel talep 
eden ve buna mukabil pazarı mahdut olan bir 
endüstridir. Memleketimiz gibi henüz millî sa
nayii inkişaf etmemiş bir memlekette umumi 
teknik eleman, teçhizat ve tesisler seviyesi ve 
hususîyle makine sanayii muayyen bir seviye
ye gelmeden hava sanayiinin hızlı bir inkişaf 
göstermesi beklenemez. Kaldı ki mevcut mües
seseler de esaslı bir etüd hesap ile kurulmuş de
ğildir. 

S. 3 : Türk Hava Kurumunun dünkü ve bu
günkü durumu bakımından mevcut mevzuat 
muvacehesinde yeni şartlara intibakı hakkında 
Hükümetçe ne düşünülüyor? 

C. 3 : Yüksek heyetinizce de bilinir ki Hava 
Kurumu Cemiyetler Kanununun 38 nci madde
sine göre kendi tüzüğü ile idare olunan bir özel 
kişiliktir. 

Kurulduğundan beri esaslı bir kontrole tâbi 
tutulmamış olan bu kurumun durumu her hal
de memnuniyet verici olmaktan uzaktır. 

Hava Kurumunun tesisi maksadına uygun 
olarak yeniden ıslah ve teşkilâtlandırılması yo
lunda Kurultayın aldığı kararlara göre yapıla
cak-çblışmaları destekliye,ceğiz. 

S. 4 : Motor ve uçak fabrikalarının bugünkü 
feci durumu karşısında mevzuat muvacehesinde 

—m — 
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ne yapılmıştır ve ne yapılması düşünülmekte
dir? 

C. 4 : Bu iki fabrika esaslı bir etüd ve incele
me neticesi olarak kurulmuş değildir. Teessüsle
rinden beri zorluk içindedirler. Ancak kadrola
rında tensikat yapmak ve tesis maksatları dışın
da işlerle meşgul olmak suretiyle varlıklarını 
idameye çabşmaktadırlar. Bu fabrikaların mil
let için en verimli surette çalıştırılması için yap
tığımız tetkiklerde motor fabrikasının İşletme
ler Bakanlığına ve uçak fabrikasının da Ulaş
tırma Bakanlığına devrinin en doğru yol oldu
ğuna kanaat getirdik. Kurultay bu iki müesse
senin Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 
verilmesini kararlaştırmıştır. 

S. 5 : Türk Kuşunun bugünkü şartlar altın-
• da devamına Hükümet taraftar mıdır? 

C. 5 : Türk Kuşunun çalışmaları millî savun
mamız için faydalı olmaktadır. Hususiyle top
çu irtibat ve pilotlarının yetiştirilmesinde ve 
gerilla kursu paraşütçülerinin eğitiminde ordu
muz bu müesseseden istifade etmektedir. 

1951 den itibaren Hava Harb Okuluna alına
cak gençlerin planör, paraşüt ve uçak deneme 
kurslarının da bu müessese tarafından temini 
kararlaştırılmıştır. 

S — 6 : Milletin yıllarca Türk Hava Kuru
muna bağışladığı paranın miktarı ile bu paranın 
nerelere sarfedildiği ve millet parasının kötü şe
kilde harcanması karşısında mvzuat dâhilinde 
müs-ebbiblerinden istirdadı düşünülmekte ve 
kurumu bu hale getirenleri murakabe etme
mekle suçlu olanların tecziyesi cihetine gidilme
si mülâhaza olunmakta mıdır? 

C — 6 : Kurumdan alman yetkilere 
rumun kuruluş tarihi olan 1925 ten 
sonuna kadar gelir yekûnu 121 441 724 

Masrafları da şunlardır: 
Sabit kıymetler ve stoklar 
Motor ve uçak fabrikaları 
Millî Savunma Bütçesine yapılan 
yardım 
Merkez giderleri 
Havacılık masrafları 
Piyango masrafı 
Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kuru
muna ödenen 

7 
27 

53 
9 
9 
3 

göre Ku-
1950 yılı 
liradır. 

353 690 
580 979 

683 218 
255 623 
609 532 
151 672 

8 150 523 
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Şehit mâliıl uçuculara ödenen 
Aejrod'namik Tonel için ödenen 

na 
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bulmaktadır. 

gu 
bi 

ayin 

o 
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Bu 
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1 083 010 
427 250 

120 288 902 

yı(Lık 
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Kurumun kuruluş tarihinden 1950 yılı sonu-
kadar 121 441 742 lira tutan gelirinden, 

ynkardaki masrafların yekûnu olan 120 288 902 
çıkarıldıktan sonra geriye 1 152 840 lira 

makta ise de, Kurum 1951 yılma 2 423 750 
Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumlarına 

olnjıak üzere 2 615 533 lira borç devretmiş bu-
Bu duruma göre, Kurumun 25 

masraf yekûnunun gelir yekûnundan 
462 693 lira fazla olduğu anlaşılmaktadır. 
Arzettiğim gibi, Hava Kurumu Cemiyetler 

Kapununa göre kendi tüzüğü ile idare olunan 
özel kişiliktir. Tüzüğe göre kurumun bütün 

muamele ve hesapları Kurultay ve Genel Merkez 
Kurulunca seçilen denetçiler tarafından mura-

edilmektedir. Mrkez İdare Kurulu her 
icraat ve hesapları bakımından Kurultay-

ibra olunur. 
Millet parasının kötü şekilde harcandığı 

tesıbit olunduğu takdirde Cemiyetler Kanununun 
ve 29 ncu maddelerine göre Hükümetçe ge-

teftiş ve tetkikler yapılacağı tabiîdir. 
BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon-
dak) — Muhterem arkadaşlar, bu sorum 
kaç Birleşimden beri ancak bugün huzuru

nuza gelmiş bulunmaktadır. Bunun sebebi; 
Kanunların önce müzakere edilmesidir. Biz de 

kanaate iştirak etmiş bulunuyoruz. 
Muhterem arkadaşlar, huzurunuza getirmiş 

lduğum konu, sivil havacılığımızı ve binne-
Millî Savunmamızı alâkadar etmektedir. 

husustaki etüdümüzü yüksek huzurunuzda 
oküimama müsaadenizi rica edeceğim. 

Sivil Havacılık hakkındaki düşüncelerimiz: 
Muhterem arkadaşlar, mütalâam iki kısmı 

ihtiva etmektedir : 
1. Sivil Havacılığın teşekkülü, Hava Ku-

ruıjaunun işin ehemmiyetini kavrayamadığm-
Hava Kuvvetlerinin ise sivil havacılığı 

çalışma ve gelişme bakımından rakip telâkki 
etmesinden sivil havacılığın inkişafına engel 
olnkaları, 

2. Bugünün icaplarına ve memleket ihti
yacına göre sivil havacılık nasıl taazzuv eder, 
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nasıl inkişaf eder ve hava ordusuna nasıl ye
dek havacı yetiştirilir. 

1 nci maddenin izahı : 
Türkiye'de ilk sivil havacılık 1935 yılında 

Karahan vasıtasiyle, Rusya'dan getirtilen bir
kaç planörle iki uzmanın bu işe başlamasiyle 
ve rahmetli Atatürk'ün tevsim ettiği «Türk
kuşu:» adı altında kurulmuştur. Başlangıçta 
tamamen sivil idare altında çalışmakta olan 
Türkkuşu askerî idare altına verilmiştir. Bu 
tarihten itibaren kurum, tüzüğünün 2 nci mad
desini teşkil eden gayeden tamamen uzaklaşa 
rak kurumun gelir kaynaklarını zamansız ve 
mevsimsiz olarak hava sanayiine sarfetmeye 
başlamış ve bu suretle aşağıda zikredilen fena
lıklar yüzünden sivil havacılığımız her gün 
biraz daha baltalanarak bugünkü duruma gir
miştir. 

A) Şimdiye kadar kurumun başına geçen 
başkanların meslekten olmamaları, sivil hava
cılıktaki maksat ve gayenin ne demek olduğu
nu takdir ve idrak edemiyerek Genelkurmayla 
bir anlaşma yapmaya yanaşmamaları birçok 
para ve emek sarfiyle yetiştirilen planör ve 
tayyare pilotlarının - yedek havacı olarak - ha
va kıtaatında yapmaları lâzımgelen yedeksu-
baylık vazifelerinin diğer muhtelif kıtaatta 
yapmalarına sebep olmuş ve bu suretle bunlara 
sarfedilen para ve emek heba olup gitmiştir. 

B) Kurum merkezinde yüksek maaşlarla 
lüzumsuz makamlar ihdas edilmiş ve buralara 
- sırf kayırılmak maksadiyle - işten anlamıyan 
kimseler tâyin edilmişlerdir. 

C) Türkkuşu bir şeflik olarak idare edil
mekte iken bu şeflik bilâhara Genel Müdür
lüğe tahvil edilmiş, ve bu makama Hava Kuv
vetleri Komutanı tarafından ehil olmıyan kim
seler getirilmiş, bunlar vazife ve teşkilât itiba
riyle Hava Kurumu Başkanlığından alacakları 
direktifle çalışmaları lâzımgelirken sivil hava
cılığın inkişafını çalışma ve gelişme bakımın
dan ve sivil havacılığı lüzumsuz görmelerinden 
Hava Kuvvetleri Komutanlığının emir ve direk
tifleriyle hareket ederek sivil havacılığın inki
şafım her fırsatta baltalamışlar ve bugünkü du
ruma düşmesine sebep olmuşlardır. 

D) Şimdiye kadar iş başına gelen başkan 
ve genel müdürlerin hiçbirisi millî havacılığını
zın çalışması ve gelişmesi yolunda beş veya on 
senelik program yapmaya lüzum görmemişler, 

zemin ve zamana uymak suretiyle gelişi güzel 
çalışarak milyonların heder olmasına sebep ol
muşlardır. 

E) Kurum başkanları Türkkuşunun halk
tan alınan iane ile idamei hayat eden millî ve 
bitaraf bir müessese olması lâzımgeldiğini hiç
bir zaman nazarı itibara almıyarak her sene 
tayyare ile yapılan yurt gezilerine Halk Parti
sinin organı olarak propaganda yapmışlar ve 
bu suretle halkta kuruma karşı bir antipati hâ
sıl olmasına ve binnetice halkın yardımından 
mahrum kalmasına sebep olmuşlardır. Nitekim 
bu son seçimde Samsun ve İstanbul'da bulunan 
kurum tayyareleri ile öğretmenlerimiz tarafın* 
dan Halk Partisi seçim propaganda broşürleri 
atılmış Ankara'da havacılık dairesi (Türkku
şu) emrinde bulunan jeep arabaları seçim mın-
takalarmdaki hizmetlere taksim edilmiştir. 

F) Şahsi menfaat temini için lüzumsuz in
şaat ve mubayaat yapılarak bu yüzden birçok 
paralar heder olup gitmiştir. îki ufak misal: 
Tayyare Fabrikası yanında lüzumsuz bir kan
tin binası inşa edilmesi (1,5 milyon), mahalli 
istimali olmıyan ve beheri (Hakiki fiyatından 
çok fazla olarak) 1500 liraya satmalınan 80 
paraşüt hiç kullanılmamış olduğu halde sırf 
miadı dolmuş bulunmasından 10 gün evvel be
heri 81 liradan müzayede ile satılmıştır. 

G) Yurt içi ve dışı her hangi bir vazife için 
gönderilecek elemanların gerek karakter ve ge
rekse diğer birçok bakımdan kurumu temsil 
edebilecek kimselerden olmaları lâzımgelirken 
bu mühim cihet hiç de göz önüne alnımıyarak dük 
şük ahlâklı, alkole müptelâ halka dürüst mua
mele eden ve emniyetçe müseceel komünist kim
selerin gönderilmeleri de kurumun kıymetini 
halk nazarında düşürmüş ve gelirlerinin azak 
masında mühim bir rol oynamıştır. 

H) Hava Kurumu Tüzüğünün 2 nci mad
desi (Kurumun başlıca vazifelerinden bir tane
si memlekette sivil havacılığı inkişaf ettirmek 
vo gençliğe havacılığı aşılamaktır) der. Bida
yette bütün kaynaklarını bu uğurda sarfetmeye 
başlamış olan Hava Kurumu bilâhara lüzumsuz 
ve zamansız olarak bir tayyare fabrikası tesisi 
hevesine düşerek esas gayeden uzaklaşmış ve 
Kuruma gelmiş ve gelmekte olan milyonlarını 
tayyare fabrikasının- inşası ile birçok tezgâh
ların alınmasına, fabrikayı işletmek üzere dün
ya havacılık sanayiinde hiçbir muvaffakiyeti 
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görülmemiş olan, mülteci Polonyalılara ve bun
lar tarafından kayırılmak maksadiyle hiçbir 
işten anlamayan ve sırf mülteci ve hemşeri ol
malarından yüksek maaşlarla tavzif edilen 
sözde mühendis, teknisiyen ve müstahdemler 
uğrunda heba etmeye başlamıştır. 

Fabrika, hava ordusunda kullanılan ve in
giltere'den mubayaa edilen Magister mektep 
tayyaresinin lisansını satın alarak seri imalâ
ta geçmiş ise de Kurum Başkanının hava kuv
vetleri ile bir anlaşma yapmaya lüzum görme
mesinden bu tayyarelerden hava kuvvetlerine 
satmaya muvaffak olamamış, mahalli istimali 
olmıyan birtakım prototip tayyare ve planör
ler inşasına başlamış ve hiçbirisinden faydalı 
bir netice alamamış ve hattâ bunlardan inşası
na yarım milyon sarfedilen bir nakliye planö
rünü bir defa bile uçuramadan yakmak sure
tiyle milyonların heder olmasına sebep olmuş
lardır. Buna rağmen el'an prototip imaline de
vam olunmaktadır. 

Tayyare fabrikası kurmasını düşünen Hava 
Kurumu evvel emirde fabrika mamullerini kim
lere satabileceğini düşünmesi ve esas gayesi 
olan sivil havacılğm inkişafını sağlamak oldu
ğuna göre, uzun zamandan beri Beynelmilel 
Hava Federasyonuna dâhil olan memleketi
mizde - diğer memleketlerde olduğu gibi - arzu 
edenlerin tayyare satın alıp uçması için bir Si
vil Havacılık Kanunu yapılmasını temin et
mesi lâzımdır ve bu suretle yapılan tayyarelerin 
satışı da imkân dâhiline girmiş olurdu. Ancak 
fabrikanın yapacağı tayyare fiyat ve evsaf iti
bariyle haristeki tayyarelerle hiç olmazsa ka
bili mukayese olmalıdır. 

Raporun ikinci maddesinin tahakkuku için 
üç mühim noktanın, ele alınması lâzımgelir: 

1. Sivil Havacılık Kanunu; 
2. Devamlı bir gelir kaynağı; 
3. Asgari beş yıllık çalışma programı. 

• Sivil Havacılık Kanunu: 
Düne kadar memlekette henüz böyle bir ka

nun yapılmamıştır. Geçen sene merhum Cemil 
Bilsel tarafından hazırlanan ve Meclisçe bastırı
larak alâkadar makamlara - mütalâalarını bil
dirmek üzefe - gönderilen bir kanun müsvedde
si vardır ki, bugün bu müsvedenin Mecliste ol
ması lâzımgelir. Bugün Hava Seyrüsefer Ka
nunu Meclise gelmiştir. Bil Kânun memlekette 
arzu eden her şahsın tayyare satın alabilmesini 
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bu tayyare ile yurt içi ve dışı serbest seyahat 
yapıjnasmı Devletin elinde bulunan meydanlara 
inip kalkmasını ve bu meydanlardaki hangar
larla^ teknik elemanlardan ve meteorolojilerden 
istifade etmesini, Devlet Havayollarına muva
zi olarak yük ve yolcu taşımak üzere küçük 
nakliyat şirketlerinin kurulmasını ve havacılık 
lisansını haiz kimselerin, gerek hazarda ve gerek 
seferde yedek havacı olarak istihdamını temin 
etmektedir. 

Devamlı gelir kaynağı : 
Bugünkü sivil havacılığın inkişafında geli

rin ıjnütehavvil olması normal bir programın tat-
bikıA'a imkân birakmıyacağı için belirli bir büt
çe vje bu bütçeyi sağlıyaeak kaynağın, mevcut 
olmasında zaruret vardır. Yakın zamana kadar 
Havjı Kurumu geliri ile ayakta tutunabilmek
te ojan Havacılık Dairesi « Türk Kuşu » sön 
zamanlarda kurum gelirinin yalnız fitre ve kur
ban derisine inhisar etmesi ve bu yolda toplanan 
paranın da mühim bir kısmının fabrikalara 
sa r f^ i lmci yüzünden ırna-ş verilemez hale gel
miştir. Sivil havacılığı kalkındıracak bir bütçe 
kaynağını temin etmek için de Türk Kuşunun 
müstakil olarak Başbakanlık veya Millî Eğitim 
Rftksfnliğına bağlanması icabetmektedir. Veya
hut fabrikaların her hangi bir îktisardi Devlet 
Teşekkülüne bağlanmaRT veya kendi sermayele
ri ile çalıştırmak istiyen hususi şirketlere devri 
ve ei^velee kurum tarafından idare edilmekte 
olan piyangonun gene kuruma verilmesi ve ku
rum teşkilâtının ciddî bir tensikata tâbi tutul
mak suretiyle kadrosunu haddi asgariye indi
rilmedi halinde' bütçe kaynağı elde edilmiş olur. 

Ejn az beş yıllık çalışma programı : (Munta
zam gtelir kaynağı sağlandığı takdirde) 

1. Bugün Türkkuşu'nda 100 e yakın tayya-
re* 30 yetişmiş öğretmen, yeni alman vte yetişti
rilmekte olan 20 öğretmen namzedi ve buna 
ilâveten 20 makinist bulunmaktadır. Bu kadro 
ile İŞ vilâyette 10 aero kulüp açıp buralarda ilk 
sene lasgari 10 pilot yetiştirileceği göz önüne alı
nırsa birinci yıl sonunda 100 pilot yetişmiş ola
caktır. 

2. hci yıl kulüp adedi 20 ye çıkarılarak sene 
•Sonunda pilot mevcudu (birinci sene yetiştirilen
ler diphil) 300 e çıkarılmış olacaktır. 

Birinci yılda yetişen pilotlar içinden seçile
rek ikinci sene tekemmül ettirilmek suretiyle 
öğretilen olarak alman pilotlarla kadro takviye 
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edileceğinden üçüncü yıl kulüp adedi 40 a çık
mış olacaktır. Takviye edilmiş kadro ile her 
kulübün 20 pilot yetiştireceğini kabul edersek 
sene sonunda evvelkilerle birlikte 1000 tayyareci 
yetişmiş olacaktır. 

Dördüncü ve beşinci seneelrde bu mevcudun 
(öğretmenlerin çoğalmasiyle) 3 - 5 misline çıka
cağı görülür bir hakikattir. (Şemada gösteril
miştir.) 

ilk açılacak kulüplerin uçuş mevsiminin en 
uzun devam ettiği yurt bölgelerinde açılması lâ
zımdır. Meselâ Cenup vilâyetlerimizde hemen 
hemen senenin her mevsiminde uçuş yapılması 
mümkündür. 

Kulüplerde yetişen pilotların yüksek kabili
yetlerinden ayrılacaklarla havacılık kadrosu tak
viye edilmiş olur. Diğer kısmı da turist ve ticari 
tayyareciliğin inkişafına yardım etmiş olur. Bu 
suretle elde her an için kuvvetli bir yedek havacı 
kadrosu bulunmuş olacaktır. 

Ticari havacılığın sağlıyacağı faydalar mem
leketin iktisadi kalkınmasında da bir âmil ola
caktır. 

.Memlekette yetişen pilotlardan malî vaziyeti 
müsait olanlar tayyare almak isteyeceklerdir. 
Tayyare fabrikası ticaret zihniyeti ile çalışır ve 
maliyet fiyatını haddi asgariye indirerek zama
nın telâkkiyatma uygun tayyare inşa edebilirse 
kendisine bir mahreç temin etmiş olur. 

Kulüplerde yetişen pilotların hava ordusun
da vazife görebilmeleri için mümareselerini kay
betmemek üzere senenin muayyen mevsimlerinde 
antremanlıannı yakın bulundukları aero kulüp
lerde yaparlar. 

Millî Eğitim Bakanlığı kulüplerin çalışma
sını kolaylaştırmak üzere havacılık nazariyat 
ve ameliyatını müfredat programı içine alır
sa propaganda ve randıman bakımından çûk 
faydalı olur. 

Havacılık Dairesinin elinde ilk talim ter
biye ve tekâmül için 200 e yakın planör bulun
maktadır. Aero kulüplerde motorlu tayyare 
uçuşlarına muvazi olarak motörlüye nazaran 
çok ucuz olan planör uçuşlarının yapılması da 
mümkündür. Bu kulüplerde yetişecek talebe
ler tekâmül uçuşlarının bütün tesisatı halen 
mevcut bulunan înönü Yüksek Yelken Uçuş Kam
pında geçirirler. Motorlu tayyare çalışmaları
na göre planör uçuşları daha randımanlı olaea-
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ğından be^ senelik bir çalışma sonunda 10.000 
plâtoörcü, yetiştirmek mümkündür. (Şemada 
gösterilmiştir). 

Beş yıllık çalışma programına göre tayyare 
çalışma şeması: 
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Not 
1. Şemadaki çalışmada bir öğretmen 50 

saatlik uçuşla turizm pilotunu iki aylık bir 
uçuş günü sonunda yetiştirir ve bir öğretmen 
yılda üç devre turizm pilotu .yetiştirir ki ce
man 9 :10 öğrencidir. 

2. 5 yıllık çalışmada yetişen öğrencilerden 
verilecek fireler (kabiliyetsizlik, disiplinsiz
lik, kaza ve ölüm gibi) 450 noksan olduğuna 
göre 5 yıllık program sonunda 6000 tayyare pi
lotu yetişmesi mümkündür. 

Beş yıllık çalışma programına göre planör 
çalışma şeması • 
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1. Planör öğretmenleri bir devrede en az 

12 kişilik tor grup yetiştirirler ve yılda iki grup 
yetiştirmek en tabiî bir neticedir. 
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2. Plânörcülükte tekâmül edecek öğrenci

ler İnönü Yüksek Yelken Uçuş Kampında yetiş
tirilirler. Yııkardaki yekûn iki grup olduğuna 
göre 12.400 kişi beş yıllık çalışma sonunda ye
tiştirilmiş olur. 

Muhterem arkadaşlar, zaman çok dar oldu
ğu için Türk Hava Kurumunda yapılmış olan 
suiistimalleri burada arzetmeye imkân görmüyo
rum. Esasen bu kere Türk Hava Kurumunun 
yapmış olduğu büyük toplantıda yeni bir idare 
kurulu teşkil edilmiştir. Bendeniz yapılmış olan 
bütün suiistimalleri esasen tesbit etmiş bulun
maktayım. Mesuliyeti olan makamlar birinci 
plânda Cemiyetler Kanununa göre, valilerdir. 
Maalesef memleketimizde mülkiye âmirleri, si
yasi cemiyetler de dâhil, bütün cemiyetleri kont
rol etmemekte, murakabe etmemekte ve bundan 
dolayı da birçok suiistimallerin çıkmasına im
kân kalmamaktadır. Hükümetten rica ediyorum, 
evvelâ Türk Hava Kurumunun Maliye müfettiş
leri vesıtasiyle murakabesini yapsınlar ve mil
letin harcanan milyonlarının hesabını ve zararın 
müsebbiplerini meydana çıkarsınlar. 

Arkadaşlar, benim sözüm burada bitiyor, 
hepinizi hürmetle adamlarım. 

BAŞKAN — Efendim, birinci, ikinci ve 
üçüncü açık oyunuza arzedilen tasarılara öy 
vermiyenler lütfen oylarını versinler. 

Bu üç tasarıya ait oylama muamelesi bit
miştir. 

2. — Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'-
nun, İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinden Reşad 
Akşemsettin'in istifası sebepleri hakkındaki soru
suna İçişleri Bakanı Halil özyörük'ün sözlü ce
vabı (6/345) 

B. M. M. Başkanlığına 
. Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanlığınca söz

lü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Trabzon Milletvekili 

Mahmut Goloğlu 
İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinden Reşad 

Akşemsettin'in istifasının sebepleri nedir? Var
sa -istifanamesinin aynen açıklanması. 

BAŞKAN — Söz İçişleri Bakanımndır. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK 

(İzmir) — Muhterem arkadaşlar, Mülkiye Mü
fettişi Reşad Akşemsettin'in kısa zamanda üç 
istifanamesi gelmiştir. İlk istifanamesinde ah-
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vali sıhhiyesinden bahsile müfettişlik vazifesin-
do devam edemiyeeeğinden bahsediyordu. Ken
disini çağırdım, hakiki sebebinin bu olmadığını 
ima eder şekilde beyanatta bulunmakla bera
ber, dedim ki; siz eğer müfettişlik teşkilâtın
dan ayrılmak istiyorsanız sizi sabit bir vazife
ye alm|ık mümkündür. Buna kani oldu ve gitti. 

Bir müddet sonra ikinci istifanamesini getir
di. Bu ida ; teftiş kurulu hakkında bâzı şeyler 
söylüyordu. Bunu yazı ile getirmesini söyle
dim. Müspet olmamakla beraber bâzı şeylerden 
bahsedten bir yazı getirdi. Bunu tetkik ederken 
üçüncü istifanamesi geldi; bunda da Vakfıkebir 
Belediye Reisinin işe iade edilmesinin kendi şe
ref ve haysiyetine dokunduğundan bahsile bâzı 
hâdise ve vakalar zikrediyordu. 

Bu hâdiseler ve vakaların, geniş tetkikat ic
rasını gerektirecek bir mahiyet taşıdığını mü
şahede ettiğim için bunun üzerinde durmak lü
zumun?, karar verdim. Binaenaleyh sayın Gol
oğlu arkadaşımızla da bu hususta mutabık kal
dık. Tettkikat neticeleninceye kadar soruya müs
pet cevjap vermeye halen imkân yoktur. Bu iti

bar la cevabın 6 Ağustos Pazartesiye talikini rica 
ediyorum. 

BALKAN — Mahmut Goloğlu. 
MTfiMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, sorumdan da anlaşılacağı veç
hile baMt bir hâdise gibi görünen vakanın haki
katen liüyük bir ehemmiyeti vardır. İçişleri Ba
kanımı^; da bunun ehemmiyetini görerek işe el 
koymuştur. Bendeniz bunu teşekkürle karşıla
rım. Nfeticeyi sabırla bekliyorum. O zaman işi 
bütün ehemmiyetiyle açık olarak yüksek heyeti
nize arjzedeceğim. 

BALKAN — Soru 6 Ağustos'a kalmıştır. 

3. -t- Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Çu
kurova* da kadastro işlerinin bir an evvel düze
ne konmasına ve Adana'nm Misis Bucağı Abdi-
oğlu Köyünde yapılmakta olan kadastro işinin 
neden Uzadığına ve bu köyde bir jandarma ka
rakolundun ihdasına neden lüzum görüldüğüne 
dair sorusuna Adalet Bakanı Rükneddin Nasu-
hioğlu,; İçişleri Bakanı Halil özyörük ve Tarım 
Bakanı Nedim Ökmen'in sözlü cevabları (6/364) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sözlü sorulara Adalet, Tarım 
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ve İçişleri Bakanlıklarınca cevap verilmesine 
delâletinizi dileriz: 

1. Traktör sayısı arttıkça işsiz ve topraksız 
köylü sayısı da korkunç bir surette artmakta olan 
Çukurova'da kadastro işlerinin biran Önce düze
ne konması hakkında ilgili bakanlıkça ne düşü
nülmektedir? 

2. Adana merkez ilçesinin Misis Bucağının 
Abdioğlu Köyünde bir yıldır yapılmakta olan 
kadastro işi niçin bu kadar uzun sürmüş, niçin 
ya7nız o köye hasredilmiş ve bugüne kadar ne 
netico alınmıştır? 

3. Bu köyde ayrıca bir jandarma karakolu 
ihdasına neden lüzum görülmüştür ve karakolla 
ne gibi faydalar temin edilmiştir? 

Seyhan Milletvekili 
Cezmi Türk 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU. 
HÎOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Seyhan Milletvekili Cezmi Türk arkadaşı
mın sorularının birinci ve ikinci kısımlarına ce
vap arzediyorum. 

Birinci soru : Traktör sayısı arttıkça işsiz ve 
topraksız köylü sayısı da korkunç bir surette 
artmakta olan Çukurova'da kadastro işlerinin 
bir an önce düzene konulması hakkında ilgili ba
kanlıkça ne düşünülmektedir? 

Cevap : Arazi kadastrosu 22 . I I I . 1950 ta
rih ve 5692 sayılı Tapulama Kanunu ile memle
kette tatbika başlanmıştır. 

18 müdürlükten ibaret olan bu teşkilâtın ku
rulması, eleman, malzeme ve vasıta temini için 
derhal faaliyete geçilmiş, ilk tatbik senesi olması 
bakımından yetiştirici mahiyeti göz önüne alı
narak merkezin daimî murakabe ve kontrolüne 
tâbi tutmak üzere Ankara i l ve ilçelerine bağlı 
köyler seçilerek Ağustos 1950 tarihinde fiilen 
işe başlanılmış, bilâhara Germencik ilçesinde de 
bir müdürlük kurulabilmiştir. 

Bir taraftan kurslar açılmak suretiyle eleman 
yetiştirilirken diğer taraftan da lüzumlu fennî 
alet ve malzeme temin olunarak bu yıl içinde 3 
müdürlüğün daha teşkili imkânları hâsıl olunca 
5613 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
Tarım Bakanlığınca vâki olan talep üzerine ve 
tapulama işlerinin toprak tevzi işleriyle parelel 
yürümesi hususunda Toprak ve iskân işleri Ge
nel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği cümlesin
den olarak Seyhan ili merkezine ve Ceyhan ilce-
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sine bağlı bütün köylerde kadastroya bağlanması 
kararlaştırılmış ve kanuni ilânı da 8 . VI . 1951 
tarihinde yapılmıştır, ilân müddetinin hitamı 
olan 15 . VII . 1951 tarihinde her iki mahalde de 
faaliyete geçilmiştir. 

Diğer taraftan, Seyhan i l merkezinin Beledi
ye sınırları dahilindeki gayrimenkullerin kadastro
su da 2613 sayılı Kanun hükümlerine göre devam 
etmektedir. Bu heyet müsakkafat kısmın kadas
trosunu ikmal etmiştir. Halen arazi kısmı ile 
meşgul bulunmaktadır. 

Memleketin bu büyük ihtiyacını mevcut kad
ro, eleman ve vasıtalarla karşılamıya imkân 
olmadığından hiç değilse her ilin birer ilçesinde 
bir kadastro müdürlülü teşkil etmek ve bu su
retle 20 senelik bir program içinde yapılması 
düşünülen toplama faaliyetini 10 senelik müd
det içinde ikmal edebilmek emeliyle bugünkü 
mevcudun bir misli artırılmasını derpiş eden 
kanun tasarısı Yüksek Başbakanlığa sunul
muştur. 

Soru : 
2. Adana merkez ilçesinin Misis Bucağının 

Abdioğlu Köyünde bir yıldır yapılmakta olan 
kadastro işi niçin bu kadar uzun sürmüş, niçin 
yalnız o köye hasredilmiş ve bugüne kadar ne 
netice alınmıştır 

Cevap : 
Seyhan ili merkezine bağlı Misis Bucağının 

Abdioğlu Köyünde mütegayyip şahıslardan 
metruk ve Hazineye ait büyük miktarda arazi
nin şunun, bunun fuzuli işgalleri altında bu
lunduğundan, burada kurulmuş olan Toprak 
Dağıtım Komisyonu bu araziyi tefrik için ka
rar vermek yetkisinde olmadığından Hazine 
mallarının meydana çıkarılmasının ve toprak
sız köylülerin bir an evvel toprağa kavuştu
rulmasının temini için Tarım Bakanlığı tara
fından gösterilen lüzum üzerine imkânsızlıklara 
rağmen 2613 sayılı Kanuna göre çalışmakta 
olan kadastro heyetlerinden bir ekip tefrik edi
lerek bu köy de kadastroya bağlanmıştır. 

2613 sayılı Kanun mjucibince kadastro işleri, 
başlamadan evvel 3,5 ve bittikten sonra da 2 
ay ki ceman 5,5 aylık ilân süresine tâbi bulun
maktadır. 

8 Mayıs 1950 tarihinde yapılan ilk ilânı 
mütaâkıp bu kanuni zaruretle ancak faaliyete 
Ağustos 1950 sonlarında geçilebilmiştir. Çalış-
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malar normal şekilde devam etmiş ve bu kanu
na göre lüzumlu olan fennî tesislerin vücuda 
•getirilmesini ve muvazene hesaplarının yapıl
masını ve bu hesapların merkezce kontrol edil
mesini mütaakıp Mart 1951 tarihinde tersimâta 
başlanmış, kısa bir zamanda paftaları meydana 
getirterek 4 Nisan 1951 tarihinde iki aylık askı 
ilânına alınmıştır, ilân müddetinin sonu 4 Ha
ziran 1951 den itibaren yeni sicilleri tesis edil
miş ve çaplı tasarruf vesikalarının tanzimi ile 
devrine başlanmıştır. 

Kadastronun bu köye hasredilmesini yu
karda arztedildiği üzere Tarım Bakanlığının 
bu köyde kadastro istemesinden ileri gelmiş
tir. Civarındaki diğer köyler tapulama faaliyeti 
programları içinde kadastroları yapılacaktır. 

Mâruz&tsm bundan- ibarettir. 
BAŞKAN — Söz İçişleri Bakanınındır. 
4, 5, 6 No. lu tasarıların oylama muamelesi 

bitmiştir. ı 
İÇİŞLERİ BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK (iz

mir) — Muhterem arkadaşlarım, soru önergesi
nin İçişleri Bakanlığım ilgilendiren maddesin
de; Abdioğlu köyünde ayrıca bir jandarma ka
rakolu ihdasına neden lüzum görüldüğü ve bu 
karakolla ne gibi faydalar temin edildiği sorul
maktadır. 

Bu karakol, arazi ihtilâflarının devam etmek
te olduğu bu bölgeden vâki müracaat ve şikâ
yetlerin artması üzerine 31 Ağustos 1950 tari
hinde açılmıştır ve beş erlik geçici bir asayiş 
karakoludur. 

Bu karakolun ihdasiyle, toprak kavgaları 
önlenmiş, gayrimenkullere vâki tecavüzlerin 
2311 sayılı Kanuna göre, men'i sağlanmış ve 
bu yüzden vukuu muhtemel vahim hâdiselerin 
önüne geçilmiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
TARIM BAKANI NEDlM ÖKMEN (Maraş) 

—- Efendim Gezmi Türk arkadaşımızın sual
lerinde Tarım Bakanlığını alâkadar eden bir 
cihet görmediğim için cevap vermek lüzumunu 
hissetmiyorum; 

Adalet Bakanı arkadaşımızın izah ettikleri 
gibi, oradaki çalışma; Hazineye ait araziyi muh
taç olanlara tevzi etmektir, müracaat edenlere, 
kadastronun kayıtlarına göre Hazine arazisinin 
tevzii ile meşgul olunmaktadır, tabiî mevzuat 
dairesinde. 

CEZMI TÜRK (Seyhan) Efendim; sa-
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*dece İ azim bölgemize ait gibi görünen bu mese
leyi Yüksek huzurunuza getjirerek ^kıymetli va-
İditlej?)Bizi işgal etmemizin sepebi şudur Bu dâ
vanın büyük bir memleket dâvası ve memleket
teki ^oprak dâvasının dün ve bugün ne kadar 
azametli bir mühim içtimai hâdise olarak kar
şımızda bulunduğunu göstermek ve bir defa da
ha Yiksek Heyetinizin huzurunda tebarüz et-
tirmejk içindir. 

Mjemleketimizin en mühim ziraat bölgelerin
den Ijiri olan ve öyle sayılan Çukurova; aslında 
sadede bir ovadan ibaret değildir Bilhassa Sey
han ili umumiyet itibariyle topraklarının ancak 
1/4 iiraate salih olan araziden ibarettiş. Sey
han İlinde halen mevcut olan 1 700 000 hektar 
araziden.566 989 hektarı tarladır 506 022 sini 
çayır ve meralar 473 bin hektarını ormanlar, 144 
bin hektarını da çorak topraklar, teşkil etmek
tedir Bununla tebarüz ettirmek istiyorum ki, 
mevcut yarım milyonu aşan nüfusa nazaran ve 
en nılühim ziraat bölgesi sayılan ilimizde büyük 
ve Muazzam'bir toprak dâvası vardır. 

Maalesef memleketimizde toprak dâvasının 
ehemmiyeti eski devirlerde olduğu gibi Cum
huriyette. ilk kuruluş devrelerinde de kâfi de-
r ecelle ehemmiyetle ele alınmadığı için Aziz 
Atatkrk 1933 senesinde, bu memlekette bir top
rak beformu lâzımdır buyurmuşlardı. Bu husu
sa apt mevcut mevzuat pek ağır işlemiş ve 
muhplif tezatlı çarpışmalar neticesinde çekil
mekle olan ıstıraplar şimdiye kadar devam 
edeglelmiştir. Bilhassa son senelerde memleke-
timijîde ziraatin makineleşmesi, şehirlerde ses
siz ieâasız olmuş, fakat köylerde yaşıyan va
tandaşlar için büyük bir felâket haline gelmiş
tir. ıBilhassa traktör giren her yerde toprağa 
bağlı büyük nüfusun içtimai şartları, iktisadi 
şartjları değişmiştir. Düne kadar eski iktidar 
devrinde toprağa bağlı olarak çalışan insan
ların küçük bir kısmı büyük işletmeciler, bü
yük! bir kısmı kendi toprağına sahip çiftçiler, 
yin^ı daha büyük bir kısmı yarıcılar ve pek 
küçjâk bir kısmı da toprak işçilerini teşkil et
mekteydi. Bu geniş mikyasta makineleşme bir 
büyjiik işletme reformu yapmış, topraktan ge
çinin insanlar arasında bir içtimai istihale 
me^'dana getirmiştir. Bunun neticesi olarak 
büyük işletmeciler artmış, küçük büyük toprak 
işleben çiftçiler aynı durumda kalmış; yarıya, 
üçtj; bire işliyen ve yarıcılar adı altında top-
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ladığımız zümre tamamen ekmeksiz vaziyete 
düşmüştür. Yani, toprak işçisi durumuna inti
kal etmiştir. Bunun neticesi olarak; bu, bir 
program, plân, prensiple yapılmadığı için maki
neleşme doğrudan doğruya büyük işletmecilere 
tevdi olunduğu için bu geniş, yarıcılıkla geçi
nen halk kütleleri kendi geçimlerini idareden 
âciz duruma düşmüşlerdir. Bu arada Ataları
mızdan kalma en iyi geçim vasıtası olan hayvan 
yetiştirme metodu, usulü de ıslah veya ihya 
edilmediği için hayvan yetiştirmelerini temin 
edecek, hayatlarını hayvancılıkla idame ede
cek krediler de temin edilmediği için büsbütün 
naçar vaziyette kalmışlardır. 

Bunun neticesi olarak da Çukurova'da du
yulan bu ıstırabı eski iktidar seçimlere takad
düm eden aylarda istismar etmek istemiştir. 
Halk Partisinin ilce başkanları antetini taşıyan 
kâğıtlarda halka toprak tevzi edeceğiz denmiş
tir. Hattâ bunda o derece ileri gidilmiştir k i ; 
evvelce mübadil olarak arazi almış olup da bu 
araziyi ellerinden çıkarmış olanlara da yeniden 
toprak tevzi edeceğiz denmiştir. Bu arada top
rağı yarıcı olarak işlemiş olanlar, yarıcı olarak 
işletmeye devam etmek istemişler fakat büyük 
işletmeciler önlerine çıkmışlar, ve hükümet 
vasıtaları ile, siz bizim topraklarımızda artık 
ecir dahi değilsiniz, bizim topraklarımıza teca
vüz edemezsiniz, öevabını almışlardır. Bunun 
neticesi olarak toprağa hücum, altına hücum va
ziyetine girmiştir. Jeep arabaları ile; bâzı bü
yük işletmeciler kaplan avına çıkar gibi insan 
avına çıkmışlar, sahralarda kovaladıkları bu in
sanları öldürmüşlerdir. Buralarda gayet feci ve 
tipik vakalar ceryan etmiştir. 

Bu arada halkı tatmin etmek için eski ikti
dar buraya Adana merkezine bağlı olarak bir 
de toprak tevzi Somisyonu getirmiştir. Bu sı
rada, seçim propagandası esnasında toprak tevzi 
komisyonu gelmiş ve daha eseslı bir iş görmeden 
iktidar inkılâba uğramıştır. Yeni iktidar da ma
kineleşmede aynı yanlış yolda devam etmektedir. 
Yeni iktidarın nüfuzluları da makineleşmeye 
gayret etmişlerdir ve etmektedirler. Bunun ne
ticesi İşsiz dlarak yarıcılar sayısı gittikçe artmış
tır ve artmaktadır. Bu vaziyet karşısında top
rak tevzi komisyonu burada bir iş yapamamış, 
Adana'da işe başlıyamamış; bitişik vilâyet olan 
Mersin'de daha nüfuzlu siyasi zatlar bulundu
ğu için, onların emri ile Tarsus ve Silifke'de 
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Devlet arazisi tevzi etmeye başlamışlar ve onlar 
da o vilâyetteki vatandaşları tatmine çalışmış
lardır. 

Sonra merkez ilçemizde 25 - 30 bin dönümlük 
arazi tevzi edeceğiz diye müteferrik olarak işe 
koyulmuşlardır. Halbuki Cumhuriyetin Devlet 
toprağı olarak tevzi etmesi lâzımgelen Adana'da 
asgari 230 bin dönümdür. Geçen eski iktidar 
yıllarında; 230 bin dönüm malûmu âliniz, ta
pu kayıtlarına göre 230 bin dönüm ekseriya bir
kaç misli fazla vardır. 

FEVZİ LÜTFÎ KARAOSMANOĞLU (Ma
nisa) — Her zaman değil... 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Arazi sakla
mak ve vergiden kaçırmak için ekseriyetle birkaç 
misKdir. Sayın Karaosmanoğlu, ben ekseriyet
le konuşmaktayım, azlıkla değil, ondan bahse
diyorum, dikkat ediniz. 

Arkadaşlar; bu saklamanın neticesi olarak 
Toprak Dağıtım Müessesesinin bugüne kadar 
toprak tevzii için radyolarla biraz da tefahürle 
bahsettiği Adana merkez ilcesiinde 79 aileye 1373 
dönüm arazi vermiş, Çoklu'da da 400 dönüm 
tevzi yapabilmiştir. Bununla demek istiyorum 
ki, eski iktidar bu dâvanın azametiyle mütena
sip bir yol tutamamış ve lüzumlu mevzuatı ge
tirememiştir. Yaptığı işlerden, bu arada ziraat 
reformundan küçük bir zümre menfaat temin 
etmiş halkımızın büyük çoğunluğu muztar bir 
vaziyete düşürülmüştür. Yeni iktidar da ayrı 
ve yeni bir politika ve zihniyetle iş başına gel
mediği için, eski iktidarın terkettiği noktalar
dan başlıyarak » aykırı yollardan ileri gitmeyi 
muvafakiyet saydığı için, aynı hatalı yollarda 
devam' etmiştir. Bunun neticesi ne olmuştur? 
Mahallî hâdiselere göre meselâ Misis'in Abdioğ-
lu köyüne bir kadastro heyeti gönderiliyor. Bir-
taraftan da Sayın Adalet Bakanının şimdi söy
lediklerini Tapu ve Kadastro Umum Müdürü
nün beyanatı olarak bütçe müzakeresinde Büt
çe Komisyonunda dinlemiştim. 20 senede yapı
labilir: Bunu 10 seneye indirebilmek için 10 
milyon lirayı 20 milyon yapmak kâfidir, demiş
lerdi. Dâvanın esası bu, fakat dâvanın hal ça
resi bu değildir. Yalnız bir köyde meselâ Ab-
dioğlu köyünde kadastro heyeti bir sene uğ
raşmıştır. Nazari olarak mesele ,Bakanm bu
yurduğu gibidir. 

Fakat vakıa olarak gözlerimizin önünde ce
reyan eden hâdise bu şekildedir. Bir köyde bir 
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kadastro ekibi bir yıldır çalışmaktadır. Netice 
alınamamış, nirengi hesapları yanlıştır, merke
ze kontrola gitti, geldi, tashih edilecek veya 
yeniden yapılacak ve saire gibi sebeplerle he
nüz bir iş yapabilmiş değildir. Bununla kavli-
yatla fiiliyat arasındaki bu derin uçurumlu te
zadı nazarı dikkatlerinizde tebarüz ettirmek 
kabil 'olmuştur kanaatindeyim. Asıl arzetmek 
istediğim şudur ki ; bugünkü tempo ile, bu tu
tukla bu işin halledileceğine, bâzı yerlerde fa
cia haline gelen bu kadastro işlerinin halledile
ceğine, palyatif ve teselli edici metotlarla bu 
işin haleldilebileceğine kani değiliğ. 

Bu arada şunu da arzetmek istiyorum ki, 
Hükümetimizin hiç değilse bugünden itibaren 
bu işi memleketin azametiyle mütenasip bir şe-. 
kilde ele alması lâzımdır. Sayın içişleri Baka
nı orada bir jandarma karakolu açtık buyur
dular. Kendilerine şunu söyliyeyim ki, orada 
bu jandarma karakolu açıldıktan sonra Mi-
sis'in Abdioğlu Köyü ile alâkalı iki katil hâdi
sesi daha olmuştur. Hattâ orada bir millet
vekilinin ilgisi bulunduğu için, bu karakol açıl
dı diye bilâkis bu hareket menfi bir tesir icra 
etmiştir. 

Kanaatimce bugünkü mevzuat bu işi halle 
kâfi değildir. Atatürk'ün istediği şekilde va-
târidaşlara tapulanmış bir vatan teslimini sağ-
lıyacakyeni mevzuat getirmek ve tedvin etmek 
lâzımdır. Bu mevzuat bugünün ihtiyaçlarını kar
şılayacak bir şekilde olmalıdır. Yoksa makmeci-
lik, trâktörcülük' bu niemTekette geniş arazi sai 
hiplerinin hef'ine çalışmakta ve küçük çiftçileri 
ve işçileri müşkül duruma düşürerek yeni yeni 
derebeyleri yetiştirecek şeraiti hazırlayacak tor 
şekle gelmiştir. Bu, Türk Cemiyetinin halini1 ve 
istikbalini - tehdit eden bir tehlike olarak şimdi
den Hükümetin gözleri önünde tebarüz ettirmek 
isterim. Bu arada şu temennilerde de bulunarak 
susacağını. 

1. Siyaâi nüfuz iktidarı, toprak işletmecili
ğine oyuncak ettirmemelidir.' 

2. Tüccar, fabrikatör, toprak işletmeciliği 
yaparak (Şimdi Gelir Vergisinden "kaçmak için 
dalia ziyade yapılmaktadır) sermayelerinin İrif 
kısmını toprağa dökerek gelirden müstesna kay
nak gibi göstermek için toprak işletmeciliği ya
par görünmektedir. Bunları önlemelidir. 

3. 2311 sayılı Kanunla zilyedlik edenlerin 
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elitidel ı halkımız kurtarılmalîdır. 

Hâdiseyi' küçük bir misal ile ârze-deceğim: 
Vaktrj'le bir Tevzii Arazi Komisyonu gitmiş, 
Tuzlak Bucağında arazi < tevzi etmiştir. 187 aileye 
batâkllk arazi gösterilmiştir. Su altındaki bu ara
zi sizıiîdir, denmiş. Bunun üzerine bu aileler, 
aman-lira suyun1 kurutulması çaresi diye Hüküme
te baş1 vurmuşlar. Senelöree cümlemiz mücadele-
sirîi7 yaptık;• Eski iktidar son günlerinde mesa
isini bu işlere daha fazla teksif etmiştir. Bunun 
netîceılmde 'köylü ; de sevinmekte, nihayet topra
ğımızaI sahip olaeağizdemektedir. Fakat sonra 
açikgölîüil birisi bir traktör almış ve bir defada 
178 ailenin, topraklarına' sürüp 23İ1 No. lu Ka
nuna isığınarâk bunlara ; zilyed o]muş köylülej* 
yıllarca bekledikleri topraklardan mahrum ol-
mUiŞpâSiidırl* Yani ; bataklıklar Devlet tarafından 
kurutulup* köylüye verilmesi düşünülse^ dahi top
raklar1 köylünün eline geçmemektedir. Bunlara 
son vejceh' mevzuatı getirmek lâzımdır. 

Bilhassa/ siyâsi nüfuzun önüne geçilmelidir. 
Ceyhan'da bunun bir acıklı misali vardır. Ev
velce |>ir âdâm Halk Partisinin nüfuzlu ağala
rından] birisiyle birlikte olmuş bir köyün arazi
sini 'eli geçirmiş, iktidar değişmiş o adam bu se
fer yeı|î iktidarın ağasiylei birlik olup köyün me
rasına |el koymuştur. Bu senenin durumu budur. 
Köylüce gider sorarsanız; dün onlar eski ikti
darın Şevketlileri onu yaptı; bugün de bunlar 
yeni iüftidarin şevketlileri bunu yapıyor, demek
tedir T IVazîyeti böylece tipik misalleriyle yük
sek najzarlarmızda: canlandırmak ve buna bir 
an önle çare bulmak için elbirliği, kafa birliği, 
kalb 'birliği'etmemizi istirham ediyorum. 

5. | Topraksızlarla, pek küçük toprağı olan-
bulun-lara hayvancılık yapacak yardımlarda 

mâları! 
, r-1 m-

6. I Makinelerinken • yarıcılıktan mahrum 
ve aç! kal!ahlarm durumuna çare bulunma-
lıdir. Şahsı ^anaa^im ; odur ki, bugün için mem-
leketirAizi tehdidi altında bulunduran kızıl teh
like î l | mücadelenin eti büyük esasları bunlar
la, biîft'assa' toprak dâvası üzerinde alacağımız 
inkilâpçi "tedbirlerle mümkün olacaktır. Ve bu 
tehlikejtıin önüne geçmek lâzımdır. Makineleşen 
işleimöjcilîkle işsizliğe mahkûm edilen vatandaş
lar içftjı esaslı çareler dururken böyle * kötü iş-
liyen kjadastro işleriyle bu işlerin halledileceği
ne imklin olmadığını arzetmek1 isterim. Hele ta
ammüden adam öldürten yeni yeni türedi dere-
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beylerin artık, öplejomesi, kananların hâkim ol-

. «^ası,: kanunların oyuncak olmaktan kurtarılma
s ı v« .bun^ hir çare olarak Türk Milletinin ha-
kik^, samjmî ve âcil bir, toprak reformuna ka-

.•ı^tufulması lâzımdır, arkadaşlar. 

•. | 4...—-f t%mirt Milletvekili Avni . Başman 'm, 
&ulff$çütanUlan gelen göçmenlerin bugünkü du
rumlarına,• , yerleştirilip bir cm evvel müstahsil 
,^ler.g4ti^lmeUrini temin için neler yapıldığına 
, ve ^eler , yapılmasının. düşünülmekte olduğuna 
Aair7 Başbakanlıktan sözlü sşrusu (ÇJ367) 

BAŞKAN — Avni Başman arkadaşımız ikin
ci defa bulunmadıkları için soruları düşmüştür. 

5. —r Kenya Milletvekili Kemal Ataman'm, 
^emh^timi^eMhal edilen traktörlerin- t eh tip 
alarak tesbit edilip edilmediğine, ehliyetli eller
le ^ullanılmasın^f Âtimin,- için pir. kurs açılmpşının 
jA^ünüMp .,. düşünülmediğine, ithalâtçıların ne 
şekilde yedek parça getirebileceklerine ve Zirai 

Jjgnçkfyma 9c^$iİMp muattal halde, buluna^ trak-
• tt^Ur&,dair:mr^suna, Tanm Bakanı Nedim ök-
y$e^mş sözlü cevaba (6/Ş68) 

18. VI . 1951 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ziraat Bakanm-
4^nr sözlü, olarak cevaplandırılmasını arzederlm. 

Konya Milletvekili 
Kemal Ataman 

1/>$erek fi Marshall Yardım ile ve gerekse 
bedelli olarak-memleketimize girmiş olan muhte
lif tip veya marka traktörlerin üzerinde durlarak 
tek,tipe doğru bir tesbit yapılmış mıdır?. Yapıl-
mamış^ise .BAkanl k bu hususta ne düşünmekte
dir?. Yapılmış.ise. randımanlı .traktör, markaları 

j hangileridir?. 
r, 2;,-. r^çtörlü vasıtaları kullananlar n meyzu 

; kanun. ve ̂ beledjyeler talimatnamelerince ehliyete 
tâbi tutuldukları halde traktör sevk ve idare eden-

uler^hakkmda.H^kümel ne düşünmektedir?. Henüz 
,,bi^f düşüncesi yoksa acemi -ellerle idare edilen 
: (traktörleri^,-.çabuk arıza, bularak tarlalarda mu

attal kalmasına ve millî servetin he4er olmasına 
r $aha ne. «amanjş,; kadar göz^y^ımulacaktır?. 

;, 3. Traktör^ku^nanların bir kursa tâbi tu-
^u^mjLİarı IIük^etçe4iîpLk|ıısız mı görülmektedir?. 

^Ümküft işe geç, kalınmış değjp. midir?. 

\1İ6İ 0 i İ 
s 4. .Traktör ithalâtçüarının yalnız traktör it-

j^ajlnet^leri«p^ı:ç% .ithalinde ithalâtçı, serbest-
. .tir^ kayıt, ve şartiyle mi ithalât müsaadesi yeril
mektedir?. Yoksa muayyen bir nispet dâhilinde 
Türkiye'de imali gayimümkün parçaları ithali 

mecburidir, kaydı dâhilinde olarak mı müsaade ve
rilmektedir?. Bu takdirde ithalâtçı ödediği paranın 
yüzde kaçı ile parça getirmeye mecbur tutulmak
tadır?. Ve traktör ithali ile parça ithali arasında 
Hükümetle ithalâtçı: arasındaki formalitelerde 
fark var mıdır?. 

5. Gazi Orman Çiftliği yanında Zirai Do-
, nayima ait traktör, parkjıda 60 aded müceddet 

(Hürlüman marka) traktör dikkati çekmektedir. 
Bu traktörler ne zaman ve nereden ve kaçar lira
ya mubayaa edilmiştir?. Bugüne kadar neden sa
pışa çıkarılmamıştır?. Bugün malımız olan ve ye
kûn teşkil eden bir millî servet bulunan bu trak
törler işe yaramıyorlar ise müsebbipler hakkında 
Hükümet ne yapmıştır?. Ve bekletilmesinde ne 
gibi faideler ummaktadır?. 

-iRAgKAN — Söz Tarım Bakanınındır. 

- ^ J^onja, J^ety^kiü. £ema|y 4|aman : arkadası-
uja^siû şu^J^in^rmgası ile c^a|k.Yeriy,ojîum : 

1. — Gterek Marshall plânı ile, gerekse ser
best ithalât Bejimi altında memleketimize pek 
muhtelif marka ve modelde traktörler girmek
tedir.- Bakanlık bu marka ve modellerin müm
kün olduğu kadar az olmasına, gelecek traktör
ler ve makinelerin de iyi, sağlam, dayanıklı ma
kineler olmasına - dikkat etmektedir. - Marshall 
plânından bu husus tabiatiyle kolaylık sağlan
mıştır. Evvelce 9 marka ve modelde traktör gir
mişken bundan sonraki ithal müsaadeleri y«di 
markaya inhisar ettirilmiştir; -Serbest ithalât re
jiminde Bakanlığın böyle doğrudan doğruya bir 

.: tesiriri^tur* ^jakat bu^re îm^Aİtında. .gelen, trak-
^^tö^erde.jIştanbuL rT^knik; tJwX6^iteşjnde fcons-
f tr t |ks^n,T . .^ i ra^ 
., çini g,4şgirĵ kten,> abraca, .Bakanlık m^üesseaelerin-
- 4en grisinde d^ igrla. j d/demeleri,, ^ajp^ıktan 
_^nr^a4^an^rj,n<y?lar teknik,^kûmi^o^d^.ince-
/4 lejamekte^eak b u ^ ı ^ ^ a ^ m ^ ^ak-
^if^r^f^atagjiiriûayile ..^ir^at^ankaşı arasında 
taksitli satış mukavelesi yapılmaktadır. 

Traktörlerin ;tek tipe ircaı üzerinde,Bakan
lıkta teknik; personel ^arasında ıızun konuşmalar 
yapılmış njetic^de böyle u 1 ^ T ^ e veya bir iki 
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traktör markasına bağlanmanın faydalarmdan 
çok mahsurları olacağı neticesine varılmıştır. 
Çünkü topraklarımızın tek tipe ircaı mümkün 
değildir. 

Marşhall Plânı ile gelen traktörler ve maki
neler dünyanın en maruf ve en mükemmel ma
kineleridir. Avrupa'da ithal edilmekte olan trak
törlerin bir kısmı da evvelden bilinen traktörler
dir. Bunların içinde bâzı yeni traktörler vardır 
ki, haklarında ancak bir iki tecrübe yılı geçtik
ten sonra katî bir hükme varılabilir. 

2. 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 9 ncu 
maddesi belediye sınırları dâhilinde ve beldeler 
veya beldelerle köyler arasında işleyen motorlu 
nakil araçları için hüküm vaz 'etmiştir. Bundan 
istifade ederek bâzı belediyeler traktörler için de 
ehliyet vesikası usulünü ihdas etmişlerdir. Bu 
da traktörlerle köyden şehire insan nakli yapıl
dığı için konmuştur. Münhasıran tarlada çalış
mak üzere yapılmış bir makine olan traktör sü
rücülerinin mutlaka bir ehliet vesikasiyle çalış
maları Bakanlığın görüşüne göre şart değildir* 
En ileri memleketlerde dahi böyle bir kayıt yok
tur. Ancak gelen makinelerin ehliyetli ellerde 
çalışmasını sağlamak da hiçbir zaman gözden 
uzak tutulmamaktadır. Makinist kursları aç
mak, makine kullanmasını çiftçilere öğretmek, 
muhtelif vasıtalarla traktör bakımını öğretmek 
hususunda geniş, etraflı ve sistemli faaliyetimiz 
vardır. Bu yönde firmalar da hususi kurslar 
açmaktadırlar. Firmaların tâbi bulundukları 
Servis istasyonları, seyyar tamirhaneler, bakım 
mükellefiyetleri gibi mükellefiyetler, Donatım 
Kurumunun mesaisi hep bu traktör ve makine
lerin her gün biraz daha iyi bir şekilde kullanıl
masını çiftçilerimize öğretmek gayesini gütmek
tedir. 

3. Traktör ve ziraat alet makinelerinin bil
gili ve ehil ellerde kullanılmasını temin etmek 
için elbette ehliyetli makinist yetiştirmek ön 
plânda düşünülmüş bir keyfiyet olmuştur. Yal
nız Bakanlığın açtığı kurslarda 1950 de 1313 
makinist yetiştirilmiştir. 1951 kurslarından Ey
lül devresinde 1000 makinist mezun olacaktır. 
Ayrıca iki ay sonra kış devresi kurslarına baş
lanacaktır. 

Kurslara evvelâ arazi sahibi, traktör sahibi 
vatandaşlar alınmaktadır. Kurslar 5 ay sür
düğü için buradan çıkanlar cidden iyi bir ma-

mı 
kinist vasfını kazanmaktadırlar. 

Firmalar taahhütleri mucibince bakan-
vereceği döviz tahsisleri nispetinde yedek 

ithal etmeye, stoklar bulundurmaya ve 
ı talimatname gereğince satmaya mec-

Yedek parça mevzuu bakanlığın 
üzerinde en çok titizlikle durduğu mevzulardan 

Şimdiye kadar verilen siparişler tu
tarının % 15 inden fazla yedek parça siparişi 

Bu rakam hiçbir memlekette gö-
lmiyecek kadar büyük bir rakamdır. Yalnız 

i tahsislerden 2 040 000 Dolarlık yedek 
siparişi düşünülmektedir ki, bu yılki 

tahsillerin hemen hemen % 25 idir. 

4. 
lığın 
parça 
bunlar 
burdurlar 
üzerinde 
birisidir 
tarınjn 
yapılfrııştır. 
rü 
bu 
parça 
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Horliman Traktörleri : 
traktörler 27 . X . 1943 yılında îsviç-

sipariş edilmiştir. Beherinin İsviçre'de 
ubaVaa bedeli 10 212 Türk Lirasıdır. Sipariş 

traktör üzerine yapılmıştır. Fakat ilk ge-
partilerde görülen arızalar yüzünden ikinci 

60 tanesinin siparişi iptal edilmiş ve di-
için de mahkemeye müracaat edilmiş

tir. Bugün bu traktörler koordinasyon heyeti 
karartına müsteniden bakanlıkça mütahassıs bir 

tarafından takdir edilen 5 000 lira fiyat 
üzerimden satılmaktadır. Elde mevcut 60 trak
törden 23 ü satılmıştır. Bu traktörlerin muba-

teftiş ve tetkik mevzuu olmuştur. Bir 
ve tetkik mevzuu olmuş, Bakanlık müfet-

şleriınden iki arkadaşın yaptığı tetkikler neti-
elimizde mevcuttur. Yalnız muhterem Mec-

tetkik neticeleriyle fazlaca işgal etme
din arzetmiyorum. Soru sahibi arkadaşı-

neticeleri aynen takdim edeceğim. 

KEMAL ATAMAN (Konya) — Memleke-
ön plânda ziraatçi bir memlekettir. Bu 

karasabanla beraber, Amerikan 
kullandığı en modern Amerikan 

traktör ve biçer döverlerini kullanmaktadır. 
bu modern vasıtalar memleketin her böl

gesinde aynı şekilde bulunmadığından çiftçi 
bu teknik vasıtaların eksikliğinden müşteki 
bulunmaktadır. Eğer biz bu traktörleri böyle 
her zaman Amerika'dan getirtecek olursak 
memleket nihayet. iflâsa gider. 

Tek tip mevzuunu ben şahsen şöyle kabul 
etmiştim; malûmdur ki traktörler akaryakıt 
olarak gaz, benzin veya mazotla çalışmaktadır
lar. Tipler bir bu bakımdan ayrılır. Bir de her 
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fabrikanın kendi yapma kabiliyetine dayanan 
traktörlere ayrılır. Bu vaziyet karşısında Tür
kiye'de benzinle çalışan traktör mü, gazla çalı
şan traktör mü, yoksa dizelli yani mazotla ça
lışan traktörler mi kullanmak daha doğrudur? 
Bakanlık böyle bir şey tesbit etmiş midir? de
mek istemiştim. Aynı zamanda mazotlu dizel 
motörleriyle veya benzin veya gazle işliyen 
traktörlerin en iyisi hangisidir, bunun üzerinde 
bir tetkik yapılmış mıdır? diye sormuştum. 

Arkadaşlar, teknik hususların külfeti mev-
zuubahis olduğunu arzetmiştim. Teknik husus
larda evvelâ tek tip, saniyen ehliyetli kimse
ler tarafından muntazam ve uzun zamana va
beste olacak şekilde emtiayı koruma bakımın
dan, bir de beklemek zarureti bakımından par
çaya ithalâtçı fazla ehemmiyet vermemektedir. 
Yeriyorsa da fazla fiyat veyahut iki parçayı 
birbirinden ayırmamak suretiyle müşteriye, 
çiftçiye gereken müşkülâtı çıkarmaktadır. Bu 
hususların, aynen düşündüğümüz gibi, garan
ti edilmiş olduğu söylenmekte ise de bunların 
kontrolleri hangi vasıta ile olmaktadır? Bu 
husus tavzih buyurulmadı. Bunu belediyeler 
mi, ziraat müdürlükleri mi, yoksa bakanlık 
teşkilâtı mı yapmaktadır? Bu hususu izah et
melerini rica edeceğim. 

Sonra, bu ithalâtçıların muhtelif yerlerde 
şubeleri vardır. Bunlar ithalâtçının mesuliye
tini haiz şahıslar demektir. Bunların hareke
tinden de ithalâtçıların mesul olması tabiîdir 
sanırım. Bunlar çiftçiyi müşkül duruma soku
yorsa elbette ki iyi bir neticeye varılmıyor de
mektir. 

Sonra, Horlman marka traktörler vardır. 
Bunlar eskiden ithal edilmiş makinelerdir. Sa
tılmakta olduğunu söylediler. Satıldıklarım biz 
Ankara'da işittik. Ama bunların Türkiye'nin 
her yerine gönderilip satılmakta olduğunu duy
madık. Bahusus Konya zirai bir bölgemiz ol
ması hasebiyle bunların orada satılması iktiza 
eder. Yedek Grank yatağı, piston kolu olma
ması yüzünden traktörün metali dökülüyor, ta-
biatiyle grankın hararete tahammül etmemesi 
yüzünden traktör 4 saat sonra arızaya mâruz 
kalıyor. Tam nadas zamanında çiftçinin işinin 
geniş mikyasta arttığı bir sırada işin aksama
sına sebebiyet veriyor. Traktörleri satan itha-
halâtçılar traktörlerin fiyatının yüzde 20 sini 
peşin almak suretiyle veriyorlar ve garanti edi-

İtti 0 : 1 
yorlarsa da, parçaların gelmesi uzun zamana 
bağlı bir mevzudur. Bunun için beklemek lâ
zımdır, ithalâtçı buna fazla ehemmiyet ver
memektedir. 

Buna rağmen Zirai Donatım yoliyle Konya'ya 
da bir miktar gönderilip satılması suretiyle, bu 
traktörlerin 10 seneden beri elde kalmaması ar
tık son bulacak, o paranın ortada yatmasından 
kurtulunacak ve traktörler köylüye intikal ede
cektir. Paranın bir an evvel kurtarılması ve 
traktörleri iş sahasına sevkı, hem paranın âtıl 
kalmasını önliyecek, hem de kazanç sağlıyacak-
tır. 

Bu kontrol hususunda Sayın Bakanın heyeti 
muhteremenizi tekrar cevaplandırmasını rica 
edeceğim. 

TARIM BAKANI NEDÎM ÖKMEN (Ma-
raş) — Efendim, bu Horlman traktörleri filvaki 
1943 yılında alınmıştır. Demin kısaca arzettim, 
Meclisi âliyi sıkmamak için. Şubat ayında nok
san parçalar gelmiş ve Şubat 196fr den itibaren 
çalışır hale konmuştur. 

Sonra biz, bu traktörleri beğenmediğimiz 
için halka yayılmasını istemiyoruz. İsviçre ma
lıdır, sakattır, çürüktür. Vatandaşlar isterlerse, 
sakat olduklarını söyliyerek satıyrouz. Yani va
tandaşlar bile bile alıyorlar. 

Konya Ovasına bu taktörlerin yayılmasını 
şahsan ben de arzu etmem. 

Kontrol mevzuuna gelince, şunu kabul etmek 
lâzımgelir ki, Gerek Marshall Plânından, gerek
se diğer şekilde memlekete ziraat alet ve makine
leri ithal eden ve traktör getiren firmaların mu
amelâtı, görülen kati lüzum ve zaruret üzerine 
şimdiden sonra iki bakanlık müfettişi ile bir Zi
raat Bankası müfettişinden müteşekkil bir heyet 
tarafından gümrükten çıkıp müstahsil eline in
tikal edinceye kadar geçen zaman zarfında daimî 
kontrola tâbi tutulmaktadır, yedek parçalar da 
ayni şekilde daimî kontrola tâbidir. 

Arkadaşımız müsterih olsunlar, şimdiye ka
dar gördükleri aksaklıkları bana, mahal ve mad
de zikrederek söylerlerse gidermek imkânını te
min ederim. Daimî murakabe halinde bu işleri 
yürütmeye çalışacağım. 

BAŞKAN — Gayrimenkul eski eserler ve 
anıtlar yüksek kurulu teşkiline ve vazifelerine 
dair kanunun tasarısına: (245) oy verilmiş, (245) 
kabul, yeter sayı vardır. Muamele tamamdır. 
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Tasarının kanunluğu 245 oyla kabul edilmiştir. 
Dinî yayınlar döner, sermayesi hakkındaki 

kanun-tasarısına (244) oy verilmiş, (244) kabul, 
muamele tamamdır. Tasarının kanunluğu 244 
oyla kabul edilmiştir. 

Muhtaç, çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi 
hakkındaki 5254 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısına (246) oy verilmiş, (246) kabul,'edilmiştir. 
Muamele tamamdır. Tasarının kanuluğu 246 
oyla kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
arasında 1 Temmuz 1950 ilâ 30 Haziran 1951 
devresinde mübadele edilecek mallara ait A ve 
B listelerini muhtevi Protokolün onanması hak
kındaki: kanun tasarısına (245) oy verilmiş, (245) 
kabul, muamele tamamdır. Tasarı Kanun p,la,rak 
kabul, edilmiştir. 

Türkiye - Federal Almanya 'ödeme (Anlaş
masının üçüncü maddesi ektinde musarrah tediye
lere yeni bâzı ödemelerin ilâvesi hakkındaki, 
mektupların onanması hakkındaki kanun tasa-
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rıaıfta (248) oy-katılmıştır, (248) arkaçkş-ka
bul etmiştir. Muamele tamamdır. Tasarının; ka
nunluğu,, (248) oyla kabul »edilmiştir. 

j Pürkiye - Yo guslavya Ticaret Anlaşmasına 
, ek j listelerin yürürlük sürelerinin u^ılınagına 
dair mektupların .onanmasına dair kanun tasa
rısına ı (244): oy katılmıştır. (244) arkadaş ka
bul! -etmiştir. Muamele tamamdır, tasarının, ka-
nuşluğü (244) oyla kabul edilmiştir. 

jEf endim, Şeker Bayramının yaklaşmış olma
sı |ıasehiyle 11 Temmuza kadar bir tatil key
fiydin! ^Heyeti. Celilenize teklif etmeyi Başkan
l ık Divanı uygun görmüştür. (Muvafık sesleri) 

BUL ciheti Yüksek Oyunuza arzedeeeğim: 11 
Te^amuzda toplanılmak hususunda vâki teklifi 
kajml.buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... 
Kajbul elmiyenler... Teklif kabul edilmiştir. 

l¥aktin gecikmiş olması dolayısiyle 11 Tem-
mu z Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak 
üzçre Birleşime son veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 18,25 

• • mm* 

B — YAZILI SORULAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyactgiller'in, 1946 ve 1950 seçimlerinde C. H. 
P. lehine İktisadi Delet Teşekkülleri tarafından 
yapılan faaliyet neticesinde doğan zarar dolayı
siyle müsebbipleri hakkında ne muamele yapıldı
ğına, toplama havuzu yapılmaması suretiyle 
(200 000) ton sılamın ziyama sebep olanlara, 
Ereğli kömürleri işletmesindeki suiistimal söy
lentileri dolayısiyle yapılan tahkikat dosyaları
nın tetkikten geçirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine, Etibank ve Sümerbanktan seçimlerde 
kullanılmak üzere yapılan bağışlara dair sorusu
na İşletmeler Bakanı Hakkı Gedik'in yazılı ce
vabı (6/322) 

B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 

özeti : Yazılı soru İşletmeler 
Bakanlığından 

1. -1946 ve 1950 Seçimlerinde, iktisadi Dev
let Teşekkülleri, C. H. P. sinin seçimi kazanması 
için dolambaçlı yollardan, hareketle, ücretli ve
ya'maaşlı mensuplarına ücret, maaş ve ikrami
yelerini aldırarak' uzun sürelerle izinler? vermiş-
len ve • ayrıca ellerindeki - nakil vasıtalarırar da 

VE CEVAPLAR 

bunların emirlerine vermek suretiyle binnetiee 
Devlete zarar ika etmişlerdir. Bu zararın huku
ka^ tazmini için buna sebep olanlar haklarında 
eeşai ve hukuki takibata bugüne kadar niçin 
tevessül: edilmemiştir ? Tevessül edilmesi için 
haîpkete geçilmiş midir? Yalnız havzai fahmi-
yepe GJ H. Pi sinin amaline yukarda yazıldığı 
üejere: hareket edilmesinden doğan zarar bin
lerce liradan ibarettir. Bunları yapanlar serbest 
sseibest gezmekte ve âmme vicdanı bundan mü-
•teiîssB? -, olmaktadır *? 

2. -Ereğli kömürleri İşletmesi Genel Müdür-
lü||üne tâyin edilip sonradan bu vazifeden af-
fejiilen; ve halen Başbakanlık Umumi Murakabe 
'Hlşyeiinde çalışan Yusuf Uürata'mn kendi eş
yalarını aynı -. müesseseye; satması ve eski O, H. 
Pİ sinim müfrit mensuplarından ve Zonguldak 

. M Başkanlarından Beşâd Tanyeri 'nin «ati ey eş-
s yşsmı; da ortada hakli; ve mucip bir - sebep yok-
:kşiiî îsatm almak suretiyle Devlete, zarar veren 
nTfamaiteyhj hakkında tahkikat yapılması eski 
Bakaiı Muhlis Ete'den rica edilmiş olmasına ve 
bııgüne kadar bir; netice, alınamamasina göre, 
işlendiği iddia edilen: ;suçlar ve ihbarların neti-

je^si so lmuştur? 

—188^-



B : 97 2 n 
3. Yıllardan beri toplama havuzu yapılma

ması suretiyle yılda (200 000) ton şilâmm ziya
ma ve dört milyon liranın helak olmasına sebe
biyet veren ve on yılda 40 000 liranın heba ol
masına saik olan E. K. I. Genel müdürleri 
ve lâvvarlar başmühendislerinden bu zararlarm 
tazmini ve bundan sonra şilam zayiatına mahal 
bırak İmaması hususunda Bakanlık görüşünün 
açıklanmasını, 

4. Ereğli Kömürleri işletmesi Teftiş Ku
ruluna- verilmiş ve Etibankcar da malûm veya 
gayrimalûm bulunmuş bâzı Ereğli Kömürleri 
işletmesi mühendis ve personelinin çeşitli sui
istimal-ihbarlarının eski devrin icabı nazara-
alınmadığı ve ortada suç mevcut olduğu halde, 
suç yokmuş gibi hareket edilerek bunların hi
maye . edildiği havzada yıllarca ağızlarda do
laşmıştır. Mevcut tahkikat dosyalarının Ada
let . cihazına tevdi edilmesi veya eski devrin 
mesuliyetlerine iştirak etmemiş olan ve mesul 
durumda bulunmıyan yeni Bakanlık teftiş hey
etlerinin tetkikından geçirilmesi düşünülmek
te midir?. 

5. Etibank ve Sümerbank Meclisi idarele
rinden seçimlerde kullanılmak üzere idare Hey
eti kararı ile yüz binlere varan bağışların ya
pıldığı Mecliste soru mevzuu olmuştur. Bu hu
suslar tahkik edilmiş ve bu paraların karar 
verenlerden ve kendilerine haksız bağışta bulu
nulan C. H.,P. sinden geri alınması için icabe-
den kanuni tedbirlere tevessül edilmiş midir?. 

6. Yukarda yazılı hususların yazılı olarak 
işletmeler Bakanlığınca cevaplandırılmasını 
rica ederim. Saygılarımla. 29 . V . 1951 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyarıgiller 

T..C," 29 . V I . 1951 
işletmeler Bakanlığı 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 2/641 
Eki 2 

özü : Zonguldak • Milletvekili 
Abdürrahman Boyacıgiller'in 
yazılı soru önergesi hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

31 . T: 1951 - 6/822/1947/4122:«ayılı yazı
larına : 

. 1951 0 : 1 
ı 19$6 ve 1950 seçimlerinde C. H. P . ! lehine 

iktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından yapı-
j lan faaliyet neticesinde doğan zarar doiayısiy-
; le müsebbipleri hakkmda ne muamele yapıldı-

ğına> toplama havuzu yapılmaması suretiyle 
200 000 ton şlamm ziyama sebep olanlara, 

, Ereğli Kömürleri Işletmesindeki suiistimal söy-
i lentileri dolayısiyle yapılan tahkikat dosyala

rının tetkikten geçirilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine, Etibank ve Sümerbank'tan se
çimlerde kullanılmak üzere yapılan bağışlara 
dair Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacıgiller tarafından verilen yazılı soru öner
gesine hazırlanan cevabı muhtevi not ve eki ili
şik olarak sunulmuştur. 

Keyfiyeti üstün saygılarımla arzederim. 
işletmeler Bakanı 

Hakkı Gedik 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacıgillerm yazılı soru önergesi ve cevapları : 

Sual : 
1. 1946 ve 1950 senelerinde, iktisadi Dev

let Teşekkülleri, C. H. Partisinin seçimi kazan
ması için dolambaçlı yollardan hareketle, üc
retli veya maaşlı mensuplarına ücret, maaş ve 
ikramiyelerini aldırarak uzun sürelerle izinler 
vermişler ve ayrıca ellerindeki nakil vasıtaları
m d a bunların emirlerine vermek suretiyle bin-
netice Devlete zarar ika etmişlerdir. Bu zara
rın hukukan tazmini için buna sebep olanlar 
haklarında cezai ve hukuki takibata bugüne 
kadar niçin tevessül edilmemiştir. Tevessül 
edilmesi için harekete geçilmiş midir? Yalnız 
Havzai Fahmiyede C. H. Partisinin amaline 
yukarda yazıldığı: üzere hareket edilmesinden 
doğan zarar binlerce liradan ibarettir. Bun
ları yapanlar serbest serbest gezmekte ve âm
me vicdanı bundan müteessir olmaktadır? 

Cevap : 
1. Sayın arkadaşımın yukarda birinci so

rusunda'•• bahse konu ettiği mevzular üzerinde 
Bakkrtliğlmızca durulmuş ve : gerek Ereğti Kö
mürleri İşletmesinde' gerekse Bakanlığımıza 
bağlı diğer işletmelerde bü gibi hallere sebebi
yet verenler hakkında gerekli* tedbirler alın
mıştır. 

Bundan sonra' da icra edilecek tetkiklerde, 
işletmeye ait resmî işler dışında seyahatler ya
parak sarfiyatta bulunulduğu' tesbit edildikçe, 
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bu meblâğların müsebbiplerinden tahsili hu
susunda gerekli muameleye tevessül olunaca
ğı tabiîdir. 

Sual : 
2. Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Mü

dürlüğüne tâyin edilip sonradan bu vazifeden 
affedilen ve halen Başbakanlık Umum Mura
kabe Heyetinde çalışan Yusuf Gürata'nm ken
di eşyalarını aynı müesseseye satması ve eski 
C. H. Partisinin müfrit mensuplarından ve Zon
guldak il Başkanlarından Reşat Tanyeri'nin zâ
ti ev eşyasını da ' ortada haklı ve mucip sebep 
yok iken satın almak suretiyle Devlete zarar 
veren mumaileyh hakkında tahkikat yapılması 
eski Bakan Muhlis Ete'den rica edilmiş olma
sına ve bugüne kadar bir netice alınmamasına 
göre, işlendiği iddia edilen suçlar ve ihbarların 
neticesi ne olmuştur? 

Cevap : 
2. Evvelce Başbakanlık Umumi Murakabe 

Heyetinde çalışan ve Haziran 1950 - Şubat 1951 
tarihleri arasında Ereğli Kömürleri işletmesi 
Müdürlüğü görevini vekâleten ifa eden Yusuf 
Gürata hakkında vâki ihbar üzerine Bakanlı
ğımızca gerekli tahkikat yaptırılmıştır. 

Bu tahkikat neticesine göre: 
Yusuf Gürata'ya ait bir kısım mefruşatın 

Etibankça 7 . IX . 1950 tarihinde 8680 lira bedel 
mukabilinde satmalınmasına- karar verildiği ve 
eşya bedeli Yusuf Gürata'ya tediye edilmiş ol
makla satışın vâki olduğu, ancak bu tarihten iki 
gün sonra bankaca bu satmalma muamelesinin 
iptal edildiği tesbit edilmiştir. 

Yusuf Gürata'ya tediye edilen eşya bedelinin 
kendisinden tahsili için gerekli muameleye teves
sül edilmiş olup bu meblâğın tamamen tahsili 
işi gugünlerde ikmal edilecektir. 

Yine Yusuf Gürata'nm müdür vekilliği esna
sında Ereğli Gömürleri Işletmesince, işletmeden 
ayrılan eski Sosyal Gurup Müdürü Reşat Tan
yeri'ne ait eşyanın da işletme ihtiyacı için ve 
muhamminlerin takdir ettiği kıymetin 590,60 li
ra fazlasiyle 4 260,60 lira bedel mukabilinde sa-
tısalmdığı tesbit edilmiştir. 

Bu mevzu ile birlikte aynı işletmeye ait di
ğer bâzı tahkik konularını ihtiva eden teftiş ra
poru, bugünlerde ikmal edilmek üzeredir. Bu ra
porun tevdiini mütaakıp, yukarıda bahse konu 
fiyat farkının eski müessese müdür vekili ile 

1951 

veri 
gat 

ması 
ma 

O : 1 
Ticaret Müdüründen tahsili için gerekli muame
leye i tevessül olunacaktır. 

ipiğer taraftan bu gibi muamelelere meydan 
memesi hususunda işletmelere gerekli tebli-
yapılmıştır. 

İual: 
Yıllardan beri toplama havuzu yapılma-

suretiyle yılda (200 000) ton sılamın zıya-
ve dört milyon liranın helak olmasına sebe

biyet veren ve 10 yılda 40 000 liranın heba ol
masına saik olan E. K. I. Genel Müdürleri ve 
Lâvvarlar Başmühendislerinden bn zararların 
tazfıini ve bundan sonra sılam zayiatına mahal 
bırakılmaması hususunda bakanlık görüşünün 
açıklanmasını, 

Cevap: 
3. Etibankm Zonguldak Taşkömür İşletme

sinde eski sistem ve hurdalaşmış küçük lâvvar-
ların kömürlerimizi iktisadi kaidelere göre yıka-
yamadığı ve dolayısiyle sılam denilen bir kısım 
ince kömürlerin de lâvvar sulariyle sürüklenip 
götürüldüğü hususiyle son harb seneleri içinde 
müşahede olunan bir keyfiyet olup, havzada tat-
bikma girişilen geniş porteli amenajman prog
ramı ile takip olunan maksat ve gayeler arasın
da» bu değerli kömürlerimizi, kurulmakta olan 
modern, büyük ve yüksek randımanlı lâvvarlar-
da en iktisadi bir surette yıkamak keyfiyeti de 
bulunmaktadır. Bu lâvvarlar kurularak işletme
ye ] alındıktan sonra havzamızda artık bu gibi is-
raj'lar önlenmiş olacaktır. 

Bununla beraber, amenajman programına 
dahil büyük lâvvarlar kurulup işleyinceye ka
dar geçecek kısa müddet zarfında da, bu şılam-
lardan mümkün olan miktarının, kurulacak mu
vakkat tesislerle kıymetlendirilmesi yolunda Eti-
baink topluluğu ve ihtisas sahibi hususi şahıslar 
tarafından etraflı çalışmalar yapılmış ve Ba
kanlığımızca bu çalışmalara en yakın ilgi göste
rilmiştir. 

Kurulacak tesislerin muvakkat ve bedelleri
nin önemli olması yanında kıymetlendirilecek 
sı! jantların ekonomik miktarının da katiyetle tes
bit ve garanti edilmesi keyfiyeti güçlükler arze-
djm bu işin, önümüzdeki günlerde intacına çalı
şılmaktadır. 

Sual : 
4. Ereğli Kömürlerâ Işletmıesi Teftiş Kura

llına verilmiş ve Etibankça malûm veya gayri-
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malûm bulunmuş bâzı Ereğli Kömürleri İşletme
si ınühendis ve -personelinin çeşitli suiistimal ih-
îbarlannm eski devrin ieabı nazara alınmadığı 
ve ortada suç mevcut olduğu halde, suç yokmuş 
gibi hareket edilerek bunların himaye edaldiği 
havzada yıllarca ağızlarda dolaşmıştır. Mevcut 
'tahkikat dosyalarının adalet cihazına tevdi edil
mesi veya eski devrin mesuliyetlerine iştirak et
memiş olan ve mesul durumda bulunmıyan ye
ni Bakanlık teftiş heyetlerinin tetkikmdan ge
çirilmesi düşünülmekte midir? 

Cevap : 
4. Ereğli Kömürleri İşletmesinde mevcut 

tahkikat dosyalarının gözden geçirilmesi işiyle 
Bakanlık Teftiş Kurulu vazifelendirilmiş ve ma
halline bir Bakanlık Müfettişi izam edilmiştir. 

Sual : 
5. Etibank ve Sümerbank Meclisi idarelerin

den seçimlerde kullanılmak üzere İdare Heyeti 
karariyle yüz binlere varan bağışların yapıldığı 
Mecliste soru mevzuu olmuştur. Bu hususlar 
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tahkik edilmiş ve bu paraların karar verenlerden 
ve kendilerine haksız bağışta bulunulan C. H. P. 
sinden geri alınması için icaJbeden kanuni ted
birlere tevessül ;edilmiş midir? 

Memurun adı 

Etibank : 
İhsan Soyak 

Şakır Ataman 

Reşad Tanyeri 
Orhan Esen 

Cevdet Demirok 

Zeki Tur 

Mustafa Emre 

Refet Tarman 

Niyazi Durusoy 

Şerif Akkutay 

Memuriyet unvanı 

Cevap : 
5. Bakanlığımıza bağlı Sümerbank, Etibank 

teşekkülleriyle Türkiye Şeker Fabrikaları Ano
nim Ortaklığı ve Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsü ve bunlara bağlı müessese, fabrika ve iş
letmelerde 1933 - 1950 seneleri arasında C. H. P. 
veya halkevlerine nakden veya aynen yapılmış 
olan bilcümle bağışlar ayrı ayrı tesbit edilerek 
tanzim olunan tam listesi vâki talep üzerine 25 . 
XII . 1950 tarih ve 2/1068 sayılı yazımızla Ma
liyeye Bakanlığına gönderilmiştir. 

İş kül halinde tetkik safhasında olup bu tet-
kikatm vereceği neticeye göre muamele ifası ci
hetine gidileceği tabiîdir. 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

İ z a h a t 

E. K. 1.•• Genel Müdürü 

» İdari Müşavir 

» Sağlık ve Sos. Grup Md. 
» Hukuk Müşaviri 

» Murakıp ve Kont. Md. 

> Müfettişi 

Hususi Sekreter 

ladri ve Resmî İş. Md. 

» Lâvvarlar Başmühendisi 

» Kozlu Bölgesi Başmühen
disi 

10 . V I . 1950 tarihinde işletme ile alâ
kasını kesmiştir. 
20 . X I I . 1950 tarihinde işletme ile alâ
kası kesilmiştir. 

!» » » 
9 . IX . 1950 tarihinde Etibank merke
zine nakledilmiş ve 20 . X I I . 1950 tari
hinde banka ile alâkası kesilmiştir. 
20 . X I I . 1950 tarihinde kadrosiyle mer
keze alınmış ve bilâhara memuriyetini 
Sümerbanka Sosyal İşler Müdürü ola
rak nakletmiştir. 
7 . X . 1950 tarihinde işletme ile alâ
kası kesilmiştir. 
Ağustos 1950 de işletme ile alâkası ke
silmiştir. 
İşletme ile alâkası kesilmiş olup halen 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinde 
çalışmaktadır. 
1 . X I . 1950 tarihinde merkeze alınmış
tır. 
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Memurun adı 

Rauf Alpsoy 

ihsan Ayla 

Faik Birkan 

Kudret Argun 

Mesut Betil 

Sümerbank : 

Durmuş Erginsoy 

Şükrü Esmersoy 

Muhittin Erkan 

Adnan Berkay 

Hayri Toker 

Hamdi Mocan 

B : 97 2.7.1951 
Memuriyet unvanı 

0 : 1 
î z a h a t 

E. K. I. Şark Mmtakası Başmühen> Ağustos 1950 de Garp linyitlerine nak
disi ledilmiştir. 

» Kandilli Bölgesi Başmü
hendisi 

Garp Linyitleri işlet. Soma Bölgesi 19 . V . 1951 tarihinde işletme ile alâ-
Başmühendisi kası kesilmiştir. 
Garp Linyitleri Değirmisaz Bölgeli Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına geç-
Başmühendisi 
Murgul Bakır işletmesi Müdürü 

Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi 
Müdürü 

Merinos Yünlü Sanayii Mües. Müdftr 
Muavini 
Türkiye Demir ve Çelik Fab. Müe> 
sesesi Müdürü 

Selüloz Sanayii Mües. Müdürü 

Nazilli Basma Sanayii Müessesesi 
Müdürü 
Defterdar Yünlü Sanayii Mües. Mjü-
dür Muavini 

mek üzeredir. 
Mayıs 1951 sonunda Etibank merkezi
ne alınmıştır. 

15 . V I . 1950 tarihinde teknik müfet
tişliğe nakledilmiş ve 1 . X I I . 1950 ta
rihinde istifa suretiyle ayrılmıştır. 
1 . X I I . 1950 tarihinde müessese ile alâ
kası kesilmiştir. 
1 . V I I . 1950 tarihinde bu vazifeden 
alınarak merkeze nakledilmiştir. (Te
kaüt olmuştur.) 
7 . X . 1950 tarihinde müşavirliğe nak
ledilmiş ve 4 . X I I . 1950 de istifa et
miştir. 
29. V I . 1950 tarihinde Malatya Fabri
kasına nakledilmiştir. 
6 . X . 1950 tarihinde Alım ve Satım 
Müessesesine nakledilmiştir. 

2. — Çorum Milletvekili Baha Koldaş'in, Sun
gurlu îlcesi köylerinden bâzılarımın su ihtiyacı 
için, yönetmeliğe ayları olarak, iifohsis edilen pa
raya dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Kemal 
Zeytinoğlu'nun yaMı cevabı (6/339) 

10. VI.1951 
B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Sayın Bayındırlık Bakamnrzdaıı 30 . V . 1951 
tarihli olarak aldığım bir mektupta Alaca ilçesi
nin on beş köyünün içme suyuna yardım yapıl
ması hakkındaki temennilerimize yer'nde ve mu
hik cevap verilmiş ve bizleri tatmin etmiş bulun
maktadır. 

Bu cevaba göre köylerde halkın yapacağı su 
işlerine yardım için illere ayrılan tahsisatın; ka
bul olunan b'r yönetmelik gereğince.valinin baş
kanlığındaki özel bir komisyon tarafından en zi
yade susuz olan köylere tevzi ve tediye edilebi
leceği anlaşılmaktadır. Ancak bu prensiplere ay-

caa 

rm 

kırı olarak bu kere Çorum'da kongreleri takip 
ettiğimiz sırada Bayındırlık Bakanlığmin Su iş
leri Reisliği 10 . V . 1951 gün ve 3382 sayılı yazı-
lariyle Sungurlu'nun Çavuşçu, Baraklı, Terki-
şan.t.. köylerine yardım tahsisatından üçer bin li
ra vterilmesi yolunda vilâyete emir verildiğine de 
muttali olmuş bulunuyoruz. 

jyiahallî ihtiyacı mahallî komisyon ve teşekkül
ler daha esaslı bir şekilde tam ve kâmil hududiy-
le de daha kati olarak bilebileceğinden bakanlığın 
daha, yeni olan yönetmelik hilâfına bu suretle 
idaıfi bir emirle müdahalekâr bir teşebbüse geç
mesi sebebi anlaşılamamıştır. 

3 u şekilde bir muameleyi icabettirecek müra-
nereden ve ne zaman vâki olmuş vilâyetin 

mütalâası yoksa yönetmelik hilafı bir istisnai em-
verilmesine sebep ve saik ne olmuştur. 

Bu cihetlerin esaslı bir şekilde incelenerek tav
zihin ve yazılı olarak Bayındırlık Bakanı tarafın-
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dan bildirilmesine yüksek müsaadelerinizi saygı
larımla arz ve rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Baha 'Koldaş 

T. C. 29. V I . 1951 
Bayındırlık Bakanlığı 

Su işleri Reisliği 
Sayı : 9/5863 

özü : Çorum Milletve
kili Baha Koldaş'm ya
zılı soru önergesi Hk. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

15 . V I . 1951 gün ve 6 - 339/2026 - 4272 sa
yılı yazılarına K. 

Çorum Milletvekili Sayın Baha Koldaş'm, 
Çorum îli Sungurlu İlcesine bağlı Çavuşçu, Ba-
raklı, ve Terkişan köyleri içme su işlerine, bu iş
lere dair yönetmelik hilâfına ve idari mahiyette 
bir emirle üçer bin liralık bir yardım tahsisi ya
pılmasının sebepleri hakkındaki yazılı soru önerge
si cevabının ilişik olarak gönderildiği saygı ile ar-
zolunur. 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

özü: Ç orum Milletvekili 
Baha Koldaş'm yazılı 
soru önergesi Hk. 

Çorum îli Sungurlu ilcesine bağlı Çavuşcu, 
Baraklı ve Terkişan köyleri içme su işlerine 
bu işlere dair yönetmelik hilâfına ve idari ma
hiyette bir emirle, üçer bin liralık bir yardım 
tahsisi yapılmasının sebepleri hakkındaki 
10 . VI . 1951 günlü yazılı soru önergeniz ceva
bıdır. 

1. 1951 malî yılı bütçesine konulmuş olan 
köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım. 
ödeneğinin İllere tevzii hususunda İllerin yüz 
ölçüleri, köy adedi, köylerde yaşıyan nüfus 
miktarı, işlerin yıl içinde bitirilebilme imkân
ları ile işlerin tatbik kabiliyetleri ve tercihan 
içme su işi olmaları sebepleri göz önünde tu
tulmuş olduğu gibi illere ayrılan ödeneklerin 
hangi köylere sarf edileceği hususunda ise iki 
prensip kabul edilmiştir. 

Bu prensiplerden birisi mahallî ihtiyaç ve 
hususiyetlerin Valilliklerce yakînen bilinmesin
den dolayı köyler arasındaki tevziin Valiler 
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tarafından yapılması, diğeri ise Bakanlıkça 
işbu yönetmelikden evvel yardım vâ'dinde bu
lunmuş olan işlere hükümet olarak yapılmış 
vadin yerine getirilmesini temin maksadiyle 
yukarıda mahiyeti yazılı vaitlerin ön plâna 
alınmasının Valilere bildirilmesi ve lüzumlu 
ödeneğin tahsis olunmasıdır. 

Ancak bu gibi vaitlerin mevcut ödeneğin 
cüz'i bir kısmını teşkil etmesi dolayısiyle işbu 
ön plana alma keyfiyetinin bir madde olarak 
yönetmeliğe konulmasına lüzum görülmemiş ve 
liste halinde Valilere yazılan yazılara eklenme
si uygun görülmüştür. 

2. önergede sözü geçen Çorum İli Sun
gurlu ilcesine bağlı Çavuşcu, Baraklı ve Ter
kişan köyleri için mütekabilen 5 . III . 1949 
günlü Başbakanlığa sunulan dilekçe 24 . X I I . 
1949 günlü vilâyet yazısı 27 . XI . 150 tarihli 
Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa ve Bakanlı
ğıma sunulmuş dilekçeler ve 16 . I . 1951 tarih
li Başbakanlığa sunulmuş dilekçe ile mezkûr 
köylerin su işlerine yardım yapılması için mü
racaat vâki olduğu gibi bu isteklerin incelenme
lerine ve yerine getirilmelerine dair ilgililere 
malûmat verilmesi hususunda Bakanlıkça 10.IV. 
1950 gün ve 2-2949 sayılı, 21 . XII . 1950 gün ve 
10237 sayılı, 22 . III . 1951 gün ve 9-2408 sayılı 
yazılar yazılmıştır. 

Bu sebepler dolayısiyle Çorum İline ayrılan 
50 bin liralık ödenekten bu üç köye üçer bin 
liralık yardım yapılması ve bu işlerin ön plâna 
alınması cihetine gidilmiştir. 

3. Köy su işlerine dair idari yönetmeliğin 
5 nci maddesinde «yardım yapılacak köylerin 
ödenek imkânlarına göre tercih sırasının tâyi
ninde: içilebilir su bulunmaması, tahsis edilecek 
para ile sene içinde netice alınabilmesi, yeraltı 
suyuna veya terfi yapılmasına mümkün merte
be ihtiyaç hâsıl olmaması, künk boru veya be
ton boru kullanılmasının mümkün olması husus
ları göz önünde tutulacaktır.» Ve 6 ncı madde
sinde ise «köylere tahsis edilen paraların yıl 
içerisinde sarfedilemiyeceği ve bu yardımın ait 
o'duğu su işi köylü tarafından benimsenmediği 
ve yürütülmediği takdirde bu yardım parası 
başka köylere aktarılır» şeklinde kayıtlar bu
lunduğundan, ön plâna alınan köylere ancak bu 
miktarda bir yardım yapılmasını ifade eden bu 
tahsislerin icabettiği takdirde başka köyterç 

— 43 
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aktarılmasına valiler yetkili kılınmış olduğun
dan işbu yazının'birinci ve ikinci maddesinde 
yazılı sebepler dolayısiyle ön plâna alman ve 
önergede sözü geçen köyler hakkında da gere
kiyorsa bu maddelerin valilerce tatbikinin müm
kün olduğu mütalâa edilmektedir. 

Keyfiyet saygı ile razolunur. 

3. — Afyon Karahisar• MilelPvekili Ali İhsan 
Sâbis'in, Ordu Donatım Şubesi Müdürü Albay 
Abdürrahman Eren'in Erzincan'a nakli sebebi
ne ve halen İstanbul'da muhtelif hizmetlerde 
on yıldan fazla kalmış subayların durumlarına 
dair sorusuna Millî Savunma Bakanı Hulusi >. 
Köymen'im yazdı cevabı (6/357) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorularıma Millî Savunma 
Bakanı tarafından yazılı cevap verilmesini dile
rim. 

Afyon-Milletvekili 
Gl. Ali îhsan Sâbis 

1. Birinci Ordu Müfettişliğinde Ordu Dona
tım Eğitim Şubesi Müdürü Albay Abdürrahman 
Eren (94-334), 1936 senesinden 1942 senesine 
kadar Ol'ti, Artvin, Borçka taraflarında bulu
narak askerlik şubesi başkanlığı, Şark hudut ta
buru komutanlığı ve hudut komiserliği vazifele
rini yapmış; daha sonra Çankırı, Çubuk, Hadım-
köy ve Şile taraflarında bulunmuş; nihayet 1949 
senesi Eylülünde Birinci Ordu Donatım Daire
sine naklolunmuş ve 1951 senesi Mayısına kadar 
İstanbul'da Harbiye'de ancak bir sene sekiz ay 
kadar vazife görmüş olduğu halde şiimdi yeniden 
Erzincan'a tâyin edilmiştir. Bu kadar yerlerde 
dolaştıktan sonra bir buçuk sene evvel İstanbul'a 
naklolunarak binbir zorluk içinde henüz aile yu
vasını kurmakla ve yerleştirmekle meşgul iken 
şimdi tekrar Erziean'dakü kolorduya gönderil
mesinin sebebi nedir? 

2. Eğer Erzincan'daki kolordunun donatım 
şubesi -' başkanlığına bir ehliyetli albayın tâyini 
lâzım ise, meselâ on seneden fazla zamandan be
ri İstanbul'da bulunmakta olan Bftrinei Ordu 
Donatım Şubesi Başkanı Albay Nuri Çetinkaya 
(Süvariden geçme 332-22) neden tâyin edilme
miştir? 

• 3. Halen tstanbuh'klaMi muhtelif hizmetler
de 10 yıldan fazla kaLfroş subayların-başka yer-

İMİ . 0 : 1 
takil ve tâyinleri düşünülüyor mu? 

Birinci Ordu Müietii^ğrocle kadrodan 
er bulunduğu ve bunlar arasında mühim 

miktarda gayrimüslim vatandaşların alıkonul-
haber alınmıştır; bu doğru mudur? Bu 

müfettişlikte kadro mucibince ne kadar er bu-
lunacık ve elyevm ne kadar er vardır? Bu erler 
arasında ne kadar gayrimüslim vardır? Bunların 
hepsinin kıtalara sevkı ve talimü terbiye görme
lerini a temini, yerlerine başkalarının ikamesi lâ
zım d^ğil midir? 

lere 
4. 

fazla 

Kara 

21 
6/357 

1 
(334 
nm 
muştujr 

2 
liyet 
nıfı l 
tadır. 
dır. 
bariyi 
rma 

T. C. 30. V I . 1951 
Kuvvetleri Komutanlığı 
ersonel Başkanlığı 

XI Ş. 
Sayı : 124254 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
. V I . 1951 gün ve kanunlar müdürlüğü 

2064 - 4436 sayılı yazıya karşılıktır. 
Ordudonatım Albayı Abdürrahman Erem. 
P - 94) ile Nuri Çetinkaya, (332 - Sv - 33) 

m,emuriyet safha cetvelleri ilişikte sunul-

itah 

Kolorçiu 
Or 

demedıc 
itibariy 
İstanbul 
prens 

3. 
Beyoğ 
etmek. 
memuriyeti 
b a y i 
kil ye < 
ligi y 

4. 
bayın 
lan 
Ereanı 
imkân 

«Wfc 

Orduda bütün kademelerde kıdem ve eh-
e|sastır. Yeni teşkil edilen Ordudanatım sı-
adem elerinde de bu esasa riayet olunmak-
Albay Abdürrahman Erem 1946 nasıblı-

Ördudonatım hizmet safahatı ve kıidemi iti-
Î ancak kolordu ordudonatım başkanlıkla-
seçilen albaylar meyanmda olup XVIII. 

Ordudonatım Başkanlığına atanmıştır. 
3u Ordudonatım Başkanlığı için bu ka-

tescil edilmesi gerekmektedir. Safahatı 
le uzun yıllar İstanbul'da kaldığından 

kolordularından birine tertibi prsonel 
erine uygun düşmez. 

16 . I X . 1946 tarihinden beri İstanbul -
Iu Cihangir Havyar sokak 54 No. da ikamet 
e olan ve daha evvel İstanbul da beş yıl 

bulunan ve çocuğu bulunmıyan Al 
abdürrahman Erem İstanbul dahilindeki na-

tebeddülâtmda başkaca adres ve ev değişik-
fifpmamıştır. 

Daha çok İstanbul'da kalmış olup bu Al-
yerine niçin Erzincan'a verilmediği soru-

Albay Nuri Çetinkaya !nm Abdürrahman 
ile - durumu .bakamından - mufeayesesine 
olamaz. Albay Çetinkaya1944 nasıplı olup 
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kendisinden iki yıl kıdemlidir ve yeni kurulan 
ordudonatım sınıfı hizmetlerinde bu emsal kı
demli Albaylar <ordu müfettişlikleri ordudona
tım başkanlıkları görevlerine «Alb : tuğgeneral 
kadro mevkilerine» tahsis ve tertip edilmiş ve 
buralarda vazife görmekte olduklarından bu ka
demeden birer derece aşağı olan ordu müfettiş
likleri ordudonatım şube müdürlükleri ile kol
ordu ordudonatım başkanlıklarına tâyinine hu-
kukan imkân yoktur. 

Nakil ve tâyin işlemlerinde subayların en son 
görevleri değil bütün hizmet ve memuriyet saf-
halarmdaki durumları topluca kıyaslanmakta
dır. 

Albay Nuri Çetinkaya 'nm tetkik edilen ge
nel safhası da Albay Abdürrahman Erem'in saf
hasına eşitlik göstermektedir. 

5. Subay ve askerî memurların nakil, tebdil 
ve tâyinleri1! hizmet icaplarına göre kanun ve ta
limatlarla tâyin ve tesbit .edilmiş olup bunların 
tâbi- tutulacakları muamele kendi sınıflarının 
özel isteklerine, sağlık durumlarına, yurt özelli
ğinin gerektirdiği şartlara göre Millî Savunma 
Bakanlığınca uzun yıllardan beri elde edilen tec
rübeler sonucu, prensipler dâhilinde hazırlanmış 
sıra ve tertiplerle yürütülür. Ancak bâzı hiz
metlerin gerektirdiği şart ve nitelikleri haiz ol-
malasp itibariyle yüksek eğitim: ve önemli idare 
mevkilerindeki-hizmetlerinden devamlı ve verimli 
olarak faydalanılan uzman durumunda pek mah
dut .sayıdaki eşhastan başka her hangi görev ve 
mevkide devamlı ve on yıl kalmış subayın olma
dığım. 

Yazılı sorunun 4. maddesine karşılık. 
6. 1 - Ordu Müfettişliği Karargâhının, ba

rış kadrosu 161 er ve sefer kadrosu da 389 dur. 
Halen er mevcudu 302, erdir. Barış kadrosunda 
göre kadire fazlası varsa da, yaz mevsiminin, 
savunmamız • bakımından ehemmiyeti ve siyasi 
olayların muhtemel inkişafı göz önünde tutula
rak, ordumuzun bulunduğu bölgelere göre, mev
cudunu sefer kadrosunun % 70 ilâ % 90 nispe
tine çıkarılması uygun görülmüş ve Nisan 1951 
de yapılan bir celple mevcutlar bu nispete çıka
rılmıştır. 

Bu*Suretle; Sonbaharda yapılacak terhis do-

.mı 6 : i 
layısiyle hâsıl olabilecek usta er noksanlığı da 
önlenmiştir. Buna göre, 1. Ordu birlikleri ge
nel olarak % 90 sefer kadrosunu uygulamakta
dırlar. Bu itibarla yukarda açıklandığı gibi 302 
mevcutla bulunan 1. Ordu Müfettişliği karar
gâhı sefer kadrosu içinde kalmakta ve kadro 
fazlası bahis konusu olmamaktadır. # 

7. Muvazzaflık hizmetlerini yapmak üzere 
silâh altına almanlar demokrasi prensiplerine 
uygun olarak ırk ve mezhep ayırt etmeksizin Türk 
vatandaşı adı altında eğitim için birliklere ter
tip ve sevk edilmektedir. Bunlardan, yurt içi 
geri teşkiller ve karargâhlar adına askerlik şu
belerince kur 'a sırasına uyularak tertip ve eği
tim için seyyar ordu birliklerine savkolunmafc-
ta ve eğitim sonunda bu geri teşkil ve karar
gâhlara verilmektedirler. Askerlik .şubeleri
nin kaynak mevcutlarına ve eratın son yokla
mada çektikleri kur 'a sıra numaralarına göre, 
karargâh ve geri teşkillere tertip edilen erler 
arasında islâm ve gayriislâm diye bir ayırt 
yapmak imkânsız ve mevzuata aykırıdır. Ha
len ordu birliklerinde islâm olmıyan er mikta
rı 1828 dir. Bu miktarın 1115 i 1. Ordu Bir
liklerinde ve 1. Ordu karargâhında ise ancak 
17 er bulunmaktadır. Bölge bakımından bu 
miktar normaldir. Bunların bütün ordu dâhi
linde seyyar ordu birliklerine müsavi şekilde 
dağıtılması izah edildiği gibi mümkün görül
memektedir. 

Askerlik şubelerince, mevzuata ve verilen 
emirlere uygun olarak yapılan celp ve tertiba
ta Bakanlığımızca: müdahale edilmektedir. 

8. Ayrıca; 1. Ordu karargâhında misafir 
olarak 118 er vardır. Bunlar ordu merkezinde 
açılan albaylara ait kursla, muhabere taburun-
daki subay kursunun hizmetleri ve üç ay ve daha 
fazla hava değişimi alarak şubeler emrine veri
len ve İstanbul'da hava değişimlerini geçiren 
subayların esas kıtalarından getirdikleri hizmet 
erleridir. 

Bu erlerin, 1. Ordu kadro mevcudu ile ilgisi 
yoktur arzederim. 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 
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Ordu Donat m Albay 

(334 - P - 94) 
Abdürrahman E rem 

Doğumu : 1314 ' 
Naspı : 30 . V I I I . 1946 

Yıl Ay Gün 

5 İstanbul (Tuzla) 69. Alay 
2 Osmancık Askerlik Şubesi 
2 — _ Çorum - 38. Alay 
! . _ _ _ _ Tokad Askerliş Ş. 
3 Olti Askerlik Ş. (Şark Hiz

meti) 
3 _ Artvin Hudut Tabur K. 
3 — -— Çankırı Askerlik Ş. 
1 5 —-• Çubuk 230. Piyade Alay 

K. Muavini 
2 3 6 İstanbul - Yarımburgaz 71. 

A. K. M. ligi ve komutanlı
ğında 

7 14 İstanbul - Üvezli Sefer Ge
reçleri Depo Müdürü 

1 8 8 İstanbul - 1. Ordu Mf. Or
du Donatım Bşk. lığı Ha
rekât Eğitim Ş. Md. 

4 6 28 İstanbul - Hizmeti yekûnu 
5 —. —. Evvelki İstanbul hizmeti 

9 6 28 

Ordu Donatım Albay 
(332 - Sv - 33) 

Nuri Çetinkaya 
Doğumu : 1313 

Naspı : 30 . V I I I . 1944 

Yıl Ay Gün 

1 Babaeski Süvari 2. Alay 
2 Ankara Genelkur. Şifre 

Subayı 
3 Erzurum IX. Kor. (Şark) 
1 11 — Kırklareli Sv. 4. A. ve Tü

men Emir Subayı 
1 10 — Ankara - Millî Emniyet 
1 5 15 Berlin - Ataşemiliter Mua

vini 

1341 
1931 
1933 
1935 

1936 
1939 
1942 

1930 
1933 
1935 
1936 

1939 
1942 
1945 

1945 :1946 

1946 

1949 

1949 

1949 

1949 :1951 

1341 :1926 

1927 :1929 
1929 :1932 

1932 :1934 
1934 :1936 

1936 :1937 

\M 6 : İ 
Yıl Ay Gün 

3 _j Urfa - 14. Sv. Tümeni 3. 
Al ar 1937 :1940 

2 13 4 Siverek - 5. Sv. Alayı K. 
Muavini 1940 :1942 

1 18 16 İstanbul - Sarıyer As. Şu
besi 1942 :1944 

4-4- — İstanbul - 1. Ordu Mf. 2. 
• Ş. Md. 1944 :1948 

2 10 — İstanbul - 1. Ordu Mf. 
Ordonat. Bşk. İkmal Ba
kım Şube Md. 1948 :1951 

8 16 16. İstanbul'da kaldığı müd
det toplamı 

I. — Eı*zurum Milletvekili Bahadır Dül
gerdin, Ankar Devlet Demiryolları Hastane
sinde vefat eden Hakki Altın'm, ölümü sebebi
ne, \usulsüz müdahale ile yapılan ameli/yat neti
cesi hakkında tahkikat yapılıp yapılmadığına 
davr sorusuna Adalet Bakanı Bükneddin Nasu-
hio'plu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem 
Hayri Üstündağ ve Ulaştırma Bakanı Seyfi 
Kufibek'm yazılı cevapları (6/366) 

8 Haziran 1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

! Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Adalet bakanları tarafından 
yapılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
ric|a ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Bahadır Dülger 

\ 1. Ankara Devlet Demiryolları Hastane
sinde 5 . IX . 1950 tarihinde vefat etmiş olan 
•Hjjtkkı Altın'm ölüm sebebi nedir? 

! 2. Müteveffanın hastalığının teşhisinde mü-
daivi doktoru ile hastane başhekimi arasında 
n^sıl bir ihtilâf hâsıl olmuştur? Ameliyata ne 
suretle karar verilmiştir? 

I 3. Yanlış teşhis ve usulsüz müdahale neti
cesinde yapılan ameliyat ile vukuagelen ölüm 
vakasından adlî makamlar haberdar edilmiş mi-
d^r? Edilmişse tahkikat ne safhadadır? Edilme-
mjişse bunun sebebi nedir? Mesulleri kimdir? 

— 46 — 
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T. C. 29. V I . 1951 

Adalet Bakanlığı 
C. ÎŞ. U. Müdürlüğü 

.. • r Sayı : 
Genel': 337 
Özel : 275 

özü : Erzurum Milletvekili Ba
hadır Dülger tarafından tevcih 
olunan yazılı soru H. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

2 1 . V I . 1951 gün ve Genel Kâtip Kanunlar 
Müdürlüğü 6/366, 2085/4487 sayılı yazı K: . 

Ankara Devlet Demiryolları Hastanesinde 
vefat eden Hakkı Altın'm ölüm sebebi ve saire 
hakkında Erzurum Milletvekili Baha'dır Dülger 
tarafından tevcih olunan yazılı sorunun Bakan
lığımıza müteallik kısmı incelendi : 

Devlet Demiryolları memurlarından imzası 
dkunamıyan bir şahıs tarafından Ankara C. Sav-
cilığına gönderilen tarihsiz mektupta, Devlet 
Demiryolları hastanesinde Hakkı Altm adında
ki hastanın bir tıp ve fen hatası yüzünden öl
düğü ihbar edilmesi üzerine adı geçen savcılıkça 
tahkikata başlanmış ve bu cümleden olarak mü-
'tevaffaya ait müşahede ve protokol kâğıtlariyle 
verilen ilâçlara ait reçeteler* ve ilgili diğer kâ
ğıtlar Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü 
Sağlıjc Dairesi Başkanlığından getirtilerek adlî 
tabibe tetkik ettirilmiştir. 

İfadesine müracaat olunan doktor Nureddin 
Aruman; 5 . IX . 1950 günü dahiliye servisinde 
sarılıktan yatan Hakkı Altm'm konsültasyonu
na çağırıldığını, hastanın 8 ay evvel Haydar
paşa Numune Hastanesinde safra kesesi ameli
yatı geçirmiş olduğunu, yeniden ağrılarından 
şikâyet etmesi üzerine Eskişehir hastanesine ya
tırıldığını, fayda vermiyen 45 günlük tedaviden 
sonra Ankara'ya nakledildiğini, muayenesinde 
sarılığımın çok şiddetli olduğunu müşahede etti
ğini, hastanın izahatına ve bir sene evvel yapı
lan,, ameliyat ile bertaraf edilen safra kesesi kan
serinin nüksünden veya kanser hastalığı mevcut 
değilse safra yollarında husule gelen mihaniki 
bir daralmadan mütevellit ağrı olacağı düşünü
lerek bu teşhis üzerinde durduklarını, yegâne 
tıbbi ve.fennî müdahalenin l'aporotoniye olabile
ceği neticesine vardıklarını, bu karar üzerine 
8 . I X . 1950 tarihlinde doktor Seyfettin ile bir
likte yaptığı ameliyatta batnı açtığını, karaciğe-

. 1951 0 : 1 
rin tamamen ve el ayası cesametinde en ulak 
derecelerine kadar birçok kanser mihrafclariyle 
dolu olduğunu yine karaciğerin normale nazaran 

. çok büyüdüğünü, bu hal muvacehesinde batnı 
kapamaktan başka bir şey yapılamıyacağı için 
batnı kapıyarak hastayı yatağına götürdükleri
ni, dahiliye servisinde" koloje siroz teşhisi kon-
muşsa da, hakiki hastalığın münteşir karaciğer 
kanseri olduğunu söylemiş ve doktor operatör 
Seyfettin Yazgan da, doktor Nureddin Aruman'-
m ifadesine muvazi beyanatta bulunmuştur. 

Yukarda sözü geçen müteveffaya ait müşahe
de ve protokol kâğıtlariyle diğer kâğıtların Ada
let Tabibi tarafından tetkikmda, müteveffanın 
hastaneye yatırıldığı tarihten ölümü tarihine ka
dar tâbi tutulduğu tedavide ve yapılan ameli
yatta ölümü tevlid edebilecek tılbbi ve fennî bir 
hata bulunmadığı neticesine varılmış ve bu hu
susta düzenlenen 23 . X I I . 1950 tarihli rapor 
dosyasına konmuştur. 

Soruşturmanın verdiği şu sonuca göre, Hak
kı Altın'm ölümü hâdisesinde başkasına aftı 
mümkün bir kusur görülemediğinden ilgililer 
hakkında takibat icrasına mahal olmadığına 25 . 
X I I . 1950 tarihinde karar verilmâştir. 

Keyfiyet Ankara C. Savcılığının iş'arına at
fen saygılarımla arzolunur. 

Adalet Bakam 
R. Nasuhioğlu 

T. C. 27 . V I . 1951 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

704 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

K: 2 1 . V I . 1951 tarih ve Kanunlar Müdür
lüğü 6/366-2085/4487 sayılı yazılarına. 

Ankara Devlet Demiryolları Hastanesinde 
vefat etmiş olan Hakkı Altm hakkında, mez
kûr hastane eski Dahiliye Mütehassısı Dr, Ve-
fik İçsezer tarafından eski Sağlık Bakanı se
lefim Dr. Nihad Reşad Berger'e 7 . I X . 1950 ta
rihli bir mektupla usulsüz müdahale ile ame
liyat yapıldığı hakkında müracaat edildiği gi
bi 20 . IX . 1950 gününde de Bakanlığımıza ay
rıca bir ihbar yapılmıştır. 

Şikâyet edilen konular, bir tahkikatı ica-
bettirmekte ve Devlet Demiryolları Ankara 
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Hastanesi Bakanlığımıza bağlı bir teşekkül ol
maması ve hâdisenin vazifeden tevellüt etmesi 
münasebetiyle Bakanlığımızca buna re'sen vazı-
yed etmeye kanuni imkâri bulunmamasından. 
keyfiyet bir yazı ile Devlet Demiryolları Ge
nel Müdürlüğüne bildirilmişti, Esasen muhbi
rin, bu yoldaki ihbarını aynı zamand Ulaştır
ma Bakanlığına ve Devlet Demiryolları Genel 
Müdürlüğüne de yapmış olduğu ve Ulaştırma 
Bakanlığı Teftiş Kurulunun hâdiseye el koy
muş olduğu da anlaşılmış ve yine adı geçen has
taneden edinilen malûmatta da vefat eden has
taya, konsültasyon ile karaciğer kanseri teş
hisi konulduğu ve Ankara C. Savcılığınca ölüm 
keyfiyeti hakkında istenilen vesika ve malûma-
tm#bu makama gönderilmiş bulunduğu da bilgi 
olarak öğrenilmiştir. 

Yukarda arzedildiği veçhile 3017 sayılı Ba
kanlığımız Teşkilât Kanununa göre mezkûr 
hastanenin ancak teftiş salâhiyeti Bakanlığı
mıza ve tahkik yetkisi bağlı bulunduğu Ba
kanlığa ait olmakla yukarda da tebarüz etti
rildiği veçhile mesele bir tahkik mevzuu teş
kil etmesi itibariyle bu konuda Bakanlığımız- \ 
ca başkaca bir işlem yapılamamış olduğunu say
gılarımla arzederim. 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Dr. E.-H. Üstündağ 

v ' T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü 

Dairesi : VI. Bask. 
Sayı : 60112 -46579/8573 

25 . VI . 1951 
öz : Devlet Demiryol

ları Ankara Hastanesin
de vefat eden Hakkı Al
tın hakkini a. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
11 Kanunlar Müdürlüğü sözü üe alman 21 . V I . 
1951 gün ve 6/366 - 2085/4487 sayılı emirleriniz 
karşTİığıciır : 

Devlet Demiryolları Ankara Hastanesinde 
vefat eden Hakkı Altm'ın ölüm sebebiyle mü-
veffanın hastalığının teşhisinde müdavi doktor 
ile hastane başhekimi arasında nasıl bir ihtilâf 

1951 
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olduğunun ve yanlış teşhis ve usulsüz mü

dahale neticesinde yapılan ameliyat ile vukua-
gelen ölüm vakasından dolayı adlî .makamların 
haberdar edilip edilmediğinin, edilmişse ne saf-

bulunduğunun, edilmemişse' sebebinin ve 
mesullerinin bildirilmesine dair Erzurum Mil
letvekili Sayın Bahadır Dülger tarafından veri
len yazılı soru önergesinin madde halindeki ce-

&rı ilişik olarak saygılarımla sunulur. 
Ulaştırma Bakanı 

S. Kurtbek 

I - De</let Demiryolları Ankara Hastanesin
de vefat eden Haydarpaşa Dikimevi Reyyon Şefi 
14492 sicil sayılı Hakkı Altın'm (ölüm tarihi 
5 . IX. 1950 olmayıp 14, I X . 1950 saat 18,30 
dur.) ölüm sebebi de karaciğer kanseri neticesi 
kalb ve deveran ademi kifayesidir. 

I I - Müteveffanın hastalığının teşhisinde; mü
davi doktoru ile hastane başhekimi arasında hiç
bir ihtilâf hâsil olmamıştır. * 

Ancak; 20 günden beri tedavi edilmekte bulu
nan hastanın, sahiplerinin müdavi tabibe, hasta
larının durumunu sorduklarında, hastanız Cir-
hose|'dır. Akibeti de kötüdür, maalesef size iyi 
bir |ıaber vermedim, demesi üzerine haklı olarak 
endişeye düşüp son* bir ümit olmak gayesiyle bir 
konsültasyon yapılmasına dair Demiryolları Sağ
lık [İşleri Dairesi Başkatılığına vâki olan' müra
caatları pek tabii görülerek evvelâ hastane baş
tabibi telefonla aranmış, mezun olduğu anlaşı
lınca vekili de aranmış ise de onun da ameliyatta 
o]dıjığu öğrenilince baştababetin yegâne mümessili 
olan nöbetçi .tabibi ile, hasta ailesinin ısrarla 
konsültasyon istediklerinin müdavi tabibe anlatı
larak beraberce bir konsültasyon yapılmak üzere 
busun veya yarın hangi saatte vakti müsait ise 
bile irilmesi rica edildiği halde, müdavi tabip ta
ralından böyle bir konsültasyona lüzum yok ben 
de ınuvafakat etmiyorum diye cevap verildiğini, 
nöbetçi tabibin bilâhara imzalı yazısiyle de teyit 
ettiği konuşmasından anlaşılması üzerine, gerek 
hastta sahiplerinin ısrarları ve gerekse ağır bir 
teşhis ve bir insan hayatının bahismevzuu olması 
dolayısiyle bir konsültasyonun vücuduna mutlak 
ihtiyaç görülerek yarın saat 11 de Dr. Recai Er-
güder'le birlikte geleceğiz, kendileri de arzu 
ederlerse hazır bulunsunlar diye nöbetçi tabibine 
bildirilmiş ve ertesi günü saat 11 de hastanenin 
o zamanki Baştabibi Dr. Ferit Faik Şahenk ve 
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Baştabip vekili Dr. Şevket Taray huzurlariyle 
Prof. Dr. Recai Ergüder, Hastane Operatörü Nu
rettin Amman ve Sağlık îşleri Dairesi Başkanı 
Dahiliye Mütehassısı Dr. Mucip Karamızrak ta
rafından hastaya konsültasyon yapılmıştır. 

Konsültasyondan evvel müdavi tabibe, başta
bip vekili tarafından konsültasyonla iştiraki rica 
edildiği halde yine kabul etmemiş ve ancak ken
di asistanı Dr. öavit özkm'ın bulunmasına mu
vafakat göstermiştir ve Cavit özkıın da bu suret
le konsültasyonda hazır bulunmuştur. 

Konsültasyon neticesinde hastalığın müdavi 
tabip tarafından konulmuş bulunan Cirhose teş
hisi isabetsiz görülmüş ve hastalığın karaciğer 
kanseri olduğu katı olarak tesbit edilmiştir. 

Ancak; hastanın daha evvel safra kesesi- ta
şından ameliyat olmuş bulunması halihazır has
talığına bir karaciğer taşının da iştirakini çok 
dûn bir ihtimalle düşündürdüğünden operatör
lerde ameliyatın da doğru olacağı kanaatini iz
har etmiş bulunmakla ve hastanın da ısrarı ve 
muvaffakatiyle bilâhara cilde münhasır olmak 
üzere yapılan ameliyat şakkı neticesinde, müda
vi tabip tarafından vaz'edildiği gibi hastalığın 
Cirhose olmayıp münteşir karaciğer kanseri ol
duğu tezahür etmiş ve bu suretle müdavi tabip, 
teşhis hatasından dolayı normal olan bir hâdi
seyi ihtilâfa sürüklemiştir. 

III - Yanlış teşhis, konsültasyon heyetinin 
kararından anlaşılacağı veçhile müdavi tabip ta
rafından konulan Cirhose teşhisidir. Usulsüz mü
dahale bahismevzuu değildir. Çünki; müdavi ta
bip tarafından hastanın müşahede kâğıdına (ge
rek hasta ve gerekse ailesinin ameliyat olmak 
üzere arzusiyle) hariciye servisine naklen tabur
cu edilmiştir kaydiyle servisinden çakmasına 
müsaade etmiştir. 

Hariciye servisinde ise, hastanın tabelâsında 
yazılı ve imzalı konsültasyon kararma uyularak 
usulüne tevfikan mevzii his iptali suretiyle 
8 . IX . 1950 tarihinde yalnız cilde münhasır bir 
şak yapılarak karaciğerin harici manzarası gö
rülmüş ve münteşir kanser olduğu anlaşılarak 
tekrar kapatılmıştır. Hasta işbu şak tarihinden 
6 gün sonra yani 14 . IX . 1950 günü saat 18,30 
da vefat ettiğine ve müşahede varakasında da 
vefat sebebi karaciğer kanseri neticesi kalb ve 
deveran kifayetsizliği olarak gösterildiğine göre 
ne usulsüz bir müdahale ve ne de bu müdahale 
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neticesi yapılan ameliyat ile vukua gelmiş bir 
ölüm hâdisesi mevcut değildir. 

Adlî makamlara malûmat verilecek hiçbir hâ
dise mevcut olmadığından ve normal bir ölüm 
olduğundan.buna da lüzum görülmemiştir. 

Ancak; konsültasyon teklifi ile karşılaşan mü
davi tabip (Cirhose) yanlış teşhisini idrâk et
mek suretiyle hatasını anlar anlamaz teşhis ve 
hatasını maskelemek gayesiyle konsültasyona 
muvafakat etmediğini bildirerek mevzuu bir iz
zetinefis meselesi haline getirmiş ve Bakanlığı
mıza, Genel Müdürlüğe, Sağlık Bakanlığına ve 
Adliyeye müracaat etmiş ise de; 

a) Bakanlığımız müfettişlerine yaptırılmış 
olan tahkikatta usulsüz ve nizamsız hiçbir hâdi
se tesbit edilememiştir. 

b) Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 
24 Ekim 1950 gün ve Sasyal Yardım îşleri Ge
nel Müdürlüğü ifadeli 782/17812 sayılı tezkere
de, müdavi tabip tarafından gönderilen bu ya
zının mahiyeti, hastane iç hizmetlerini ilgilen
dirdiği cihetle müştekinin şikâyet mevzularını 
hastane talimatnamesini tatbik ile mükellef olan 
hastane baştabibi ve icabnda yine bu yoldan idari 
işlerle alâkalı daireye arzetmesi bildirilmiştir. 

c) Adlî makamlara vâki olan müracaatı üze
rine de, müteveffa Hakkı Altın 'in nereye ve kaç 
numaraya gömüldüğü ve hastalığının seyri, mü-
-şahede, protokol ve verilen ilâçlara dair olan 
kâğıtları Ankara Cumhuriyet Savcılığından 
1 . XII . 1950 gün ve 950/13786 numara ile 
talep edilerek, istenilen malûmat ve evrak gön
derilmiş ve tetkikat neticesi yine Ankara Cum
huriyet Savcılığının 13 . I . 1951 gün ve 
950/13786 numaralı tezkeresine bağlı olarak 
Devlet Demiryolları İdaresine iade edilmiştir. 

Hastalığının tabiî bir neticesi olan Hakkı 
Altın'm ölüm hâdisesinde mesuliyeti icabettirir 
bir hal olmadığı gibi insani ve hayati bakımdan 
lüzumlu olduğuna kanaat getirilen bu konsültas
yon neticesinde teşhis hatasının meydana çıkma
sına ve hasta sahiplerinin tatmin edilmesine ve
sile olmuştur. 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali Ihhan 
Sâbis'in, orduda kalb krizi geçirmiş olanlar hak
kında ne gibi bir muamele yapılmasının düşü
nüldüğüne dair sorusuna Millî Savunma Bakanı 
Hulusi Köymen'in yazılı cevabı (6/379) 
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26 . V I . 1951 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Genelkurmay Başkanımızın bir kaç gün ev

vel ecnebilere verilen bir ziyafette ağır bir kalb 
krizi geçirerek yabancı bir Ataşemiliterin kol
ları araşma baygın ; düştüğü haber alınmıştır. 
Bu münasebetle aşağıdaki sorularıma Mil î Sa
vunma Bakanı tarafından yazılı cevap ve izahat 
verlmesini! dilerim. 

Afyon Milletvekili 
Emekli Gl. 

Alî İhsan Sâbis 

1. Genelkurmay Başkanımızın geçirmiş ol
duğu kalb krizi nasıl ve neden olmuştur? ilk 
tedavisi nasıl yapılmış ve şimdi ne yapılacaktır? 

2. Genelkurmay Başkanının şimdiye kadar 
gerek Birinci Ordu Müfettişi ve gerek Kara 
Kuvvetleri Komutam iken sıhhi muayenesi ya
pılmış mıdır? Ve yapılmışsa raporları nasıldır? 

3. Kara Kuvvetleri Komutanı iken bir ay 
evvel ansızın vefat etmiş olan Kurtcebe Noyan'-
m o gün sabahleyin kıtaları teftiş ettikten son
ra birbiri arkası sıra üç kalb krizi geçirerek 
nihayet üçüncüsünde ve aynı günün akşamı 
vefat ettiği haber alınmıştı. Kurtcebe'nin infak-
tüs ile^ mâiûl oldtığu son bir kaç sene zarfında 
yapılan muayenelerde anlaşılmamış mıdır? An
laşıldı i ise ne için vaktiyle tekaüt edilerek isti-
rahate sevk ve hayatı muhafaza edilmemiştir 

4. Millî Savunma kuvvetlerinde generaller, 
amiraller ve yüksek rütbeli subaylar arasında 
gizli -malûller bulunduğunu ve bunların gerek 
kendi ^hayatlarını korumak ve gerek Mîllî Sa-
vunmavkuvvetlerinin her hususta sağlam kafalı 
ve- vücutlu • genç ellerde bulundurmak ve bir 
sefrtoerMkte fazla yoğunluk yüzünden ani kalp 
ferizteri, jinfaktüs^ veya beyin? kanamaları- veı felç 
gibi rvakalarla karşılaşmamak ve memleket savun
masını* ansızın sarsıntıya uğratmamak için her 
sene-sakı- muayeneler yapılmasını, Bursa ^da bir 
kalb-krizi ile birdenbire vefat etmiş olan Ga. 
Naci Aka'nm vefatı münasebetiyle vermiş oldu
ğum takrirde talep etmiştim. Ordu- sıhhi'mua
yene heyetlerinin vazifelerini ciddî yapmadık
ları veyahut gizli\malûllerin birkaç günlük -per
hizi ve -tedaviyi mütaakıp kendilerini başka has
tane heyetlerine muayene ettirerek sağlam ra
poru «ldkları ve bu raporlarla evvelki muayene
leri çürüttükleri haber alınmıştır. Her sene sıhhi 
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^muıyretteyi yapacak heyetin ciddîve bitaraf mü-
teh^fssıslardan teşkil olunması ve buniarm rapor
lardım katî olarak başka^ heyet raporlariyle çürü-
tülmemesi esbabı ne zaman temin olunacaktır?. 

i). Yümnü isminde bir Korgenarelin üç defa 
inf^ktüs -krizi geçirdiği halde bu defi iyi oldu
ğundan bahsederek faal vazife ve terfi iddiasın
da : o lunduğu haber alınmıştır. Bu doğru mu
dur?. Kalp krizlerini bir defa bile geçirmiş olan-
larıjı behemehal tekaüde şevki lüzumu ve.zaru
reti aşikâr iken Millî Savunma Bakan!iği, Millî 
• Savanma kuvvetlerimizin ve vatanın selâmeti na
mına bu vazifesini *ıeden yapmıyor?. Ve böyle 
tek, buhran geçirenler bile. ne zaman tekaüde 
sevip olunacaktır?. Bunun için acele bir kanun 
yapjmaya lüzum var mıdır?'. 

T. C. 3 VII . 1931 
Millî Savunma Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 168 

^ürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığa 

17 . VI . 1951 gün ve 2145/4625 sayılı yazı
ları) cevabıdır. 

Orduda -kalb krizi ^geçirmiş alanlar hakkın
da • ;ıe gibi • bir muamele yapılmasının düşünül-
dıüğjüne dair Afy<wı Karabisar Milletvekili Ali 
İhsan Sâbis tarafmdan verilen yazılı soru ceva
bını^ ilişik olarak sunulduğunu arz. ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

195İL 

ve 
dira 

Tabpi 

0evap : 1. Ghkur: Başkanımızın 16 '. V I . 
tarihinde bir gece ziyafetinde geçirdiği 

rahatsızlık kalb krizi değildir. Alelade mide 
iîmarbnzukluğuna bağh bir Vagotoni hali-

(Vagotoni: Vag asabi sistemin hususi bir 
hassasiyeti olup tansiyon düşüklüğü, mide bu
lantısı.,, baş dönmesi, bol ter ve bâzan baygın-

kadar gidebilen geçici bir arazdır.) Bu da 
bakımdan önemli bir arıza sayılmaz.' Mi-

jve Em'a teşevvüşüne mâruz bâzı kimselerde 
görülebilir. O g«ce Gülhane dâhiliye Prof esor-
leri|ıden çağrılan bir- zat tarafından yapılan 

yenede yukarda arz edilen Midi-Meai âraz-
başka bir rahatsızlık tesbit edilememiştir. 
i gün ihtiyati bir iedbir olmak üzere ken-

dilejri Gülhane Tıp Akademisine davet edilerek 
k ı l in ikve iELektrokardiyoğrafik yapılan inoe-
lemsfeler sonunda da rahatsızlığının; kesin olarak 

lığa; 
TM 
de 

mıa.^ 
dan 
Brtjm; 
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bir kalb krizi olmadığı neticesine varılmıştır. 
Buna göre de özel hiçbir tedavi ve muameleye 
lüaum^ görülmemiştir. 

Hattâ Sayın-Başkan ertesi günü Gnkur. 
daki normal mesaMner devam etmiş, bir gün 
sonra da i hava yoliyle seyahat yapmasında 
tibfeii'bir-mahsur görülmediğinden uçak ile İs
tanbul'a gitmiştir. Binaenaleyh; kalb krizi 
telhisi)Ulus gazetesi muhbirinin sırf muhayyi
lesi mesulüdür. 

Oe$&p : 2. Hazarda * Orgenerallerin terfi-
leribâbis'konusu s olmadığından Yüksek Askerî 
Şura kararlyle f bu^generaller diğer subay ve 
generaller gibi terfi ve devre muayenelerine 
sevk edilmezler. Fakat yüksek komuta mevkii
ni işgal eden komutanların beraber çalıştıkları 
baş tabipleri bu komutanların sıhhi durumla
rından mükerrer emirler ile sorumlu tutulduk
larından, sayın orgeneral de gerek kara kuv
vetleri komutanı oldukları sırada, gerekse 
Gnkur. Başkanı bulundukları müddet zarfında 
Ankara Mevki Hastanesinde ve Gülhane Tıp 
Akademisinde birkaç defa özel muayenelerden 
geçirilmiş, her defasında da Ordu Beden Ka
biliyeti Yönetmeliği hükümlerine göre normal 
ve sağlam bulunmuştur. 

Personel dairesindeki şahsi dosyasında mev
cut raporlara göre de daha evvelki rütbelerde 
sıhtoîiVö'bedenî>bi*-arızası olmadığı da müşahe-
deve&îteûiştir. 

Cevap : 3. Merhum Orgeneral Kürtcebe 
Nöyan, kfizr geçirdiği âna kadar • sıhhatli ve 
noa«nal> dorumda udiler. Vücuduna ve sıhhati
ne' fevkalâde itina eden ve güvenen bir komu-
tammjzdı. Sağlik durumuna ait hiçbir şikâ
yeti olmadîğı ! gibi muayenelerinde de bir has-
talağı^itesbit ediiemem^tir; Vefatını mucip olan 
kalfekrizitilk ve sonolmuştur. Bn dai hâli sıh
hatte görüaıen^ her insan için vâki olabilecek 
istâsniâİTtıpihâdiMerittdendiri 

GeJtFHp.» : 4. devletin :di|<er mensuplarına 
kıyasdile, -.; i$mm ve hayat" tar lanı balsamından 
dahar ağır, < dahaıJ yorucu ve; yıprataci'şartlara 
mâEua<j0İahiordu! subay: ve mensupları muayyen 
fâmlalaa? ile-ver muntazam devre? ve-g?ükselme! j 

muapsnebermeifl̂ 5rfcedM^»ek, -i sistemli bnMşskil-
de -bedenî • kabiliyet ve sağlık durumlara sıhhi -
kuruHaBRoa1. ı • kontrol ettirilmektedir. Böylece' 
(Oırdu c îBeden KabiMyeti'Yönetmeliği) hüküm
leri dahafâıde:' te^bit t edilen bedütti kabiliyetleri 
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v« «apıfc -durumlarına göçe de vazifelendiril-
mektedirler. 

Binâenaleyh; mazbut ve sistemli kontrol 
muayenelerine tâbi olan bir camiada gizH ma
lûller buluasuttağı varit değildir. Fakat; bugü
nün fennr ve ilmî metotlanncaı tesbiti imfcâm-
sız pek ender istisnai vakaların da buksnâcâğı 
şüp&esmlâr. 

- Diğer taraftan halen yürürlükte bulunan . 
(Ordu-Beden. Kabiliyeti Yönetmeliği) miz su
baylarda, olduğu gibi, yüksek komutanların 1da 
ne gibi hallerde ödevlendirilebileceklerinr ve 
ne. gibi hallerde^malûl sayılacaklarını gayet vâ<-
zıh bir şekilde tesbit etmiş bulunmaktadır. 
Yönetmelikteki bu hükümler, muasır ordular-. 
dafcî ilmî, fennî müşahede ve tecrübelere da* 
yananikaide^ve usullerin aynıdır. 

Sıhhi kurullar, bu yönetmeliğin çerçevesi^ve 
hükümleri içinde viedani kanaatlerine uyarak 
kararlar vermekte ve bunun sorumluluğunu da
ima nefislerinde hissetmektedirler. Bir sıhhi 
karul[kasarında tereddüt hâsıl olursa; şains 
ikinci bir .sıhhi kurula sevkedilmekte, iki sıhhi 
kurul [kararlarında mu&ayenet görüldüğü itak* 
dirde de üçüncü bir hakem kurulun kararına 
göre işlem-yapilmaktadır. 

Bütün bu; sıhhi işlemler ,çok -sıkı esaslar dâ
hilinde cereyan etmekte, yönetmeliğin ve* ka-
nuni-meyauaitan ihtiva ettiği ruh ve-mânaya-uy
gun olarak idari ve fennî murakabeler il& yürü
tülmektedir. 

Cevap : 5. Sayın Korgeneral Yümnü Ürer
sin kalb enfaktüsü geçirmiştir. Kendisine ge
rekli bütün tedavi ve ihtimam yapılmış, mü
kerrer hava değişmeleriyle uzun bir zamaıt isti
rahatı da sağlandıktan sonra yeniden ve en «on 
yapılan kontrol muayenesinde durumu, Beden 
Kabiliyeti Yönetmeliğinin: 36/ maddesi' gereğin
ce (faal kıta görevi yapacak)- bir halde bulun
duğundan hakkında bu yolda işlem yapılmıştır. 

'6. — Afyon^raMsar MUÎetveîcüi AliÎHsan 
Sâbîs'in, Köre Birliğimizin durumu hakkındaki 
sorusuna' MİMl Savunma Bakam • Hulusi Köy-
menHn yazüı cevabı" f%/38î) 

T 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
OümMriyefc Gazetesinde Kore'deki Birliği

miz hakkında neşredilmekte olan yazıların'bir
denbire i kesildiği herkesin dikkatini celbetmiştir. 
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Bu yazıların, halk efkârında fena tesir etmesi 
ve askerî sırların ifşası bakımından kestirilmesi 
muvafık ise de şikâyet mevzularının tetkiki ve 
işin örtbas edilmemesi de millî menfaat iktiza-
sıdır. Bu sebeple aşağıdaki sorularıma Millî Sa
vunma Bakam tarafından yazılı cevap verilme
sini dilerim. , 

Afyon Milletvekili 
Emekli General 
Ali İhsan SâbSs 

1. Cumhuriyet Gazetesinde intişar eden ya
zıların muharriri Faruk Fenik, Kore'den yeni 
gelmiş olduğuna göre şahsi müşahedesine daya
narak millî Savunma kuvvetlerimiz için elbet
te faydalı olacak mütalâaları vardır. Bu yazıcı
dan millî savunma kuvvetlerimizin menfaati için 
resmen mütalâasını ve şikâyet mevzularını bil
diren bir rapor istenilmesi lâzımdeğil midir? 

2. Bu yazılarda dikkati celbeden mühim 
noktalar görülmüştür. Kore'den şimdiye kadar 
vatana dönmüş birçok subaylarımız vardır. Bun
lardan ve hususiyle gazetelerde ve radyoda be
yanatta bulunan Yarbay Natık Poyrazoğlu'n-
dan Kore'deki Birliğimizin faaliyeti ve ıslahı 
lâzım bozukluklar hakkında resmî malûmat ve 
mütalâa istenilmiş midir? istenilmemiş ise hiç 
olmazsa şimdi Ankara'da bulunan bu yarbayı 
resmen celbederek gerek Millî Savunma Bakanı 
ve gerek Genelkurmay Başkanı tarafından istic
vap edilmesi ve Kore 'deki işlerimiz hakkında 
kendisinden resmî rapor istenilmesi lâzım değil 
midir ? 

3. Kore'ye General Şahap Gürler gönde
rilmişti. Bu generalin Kore ve Japonya'da ne-
yaptığmı, hususiyle Kore'deki Birliğimizin ya
nında kaç gün kaldığı, subaylarla görüşüp bun
ların dertleri ve şikâyet konuları hakkında 
malûmat alınıp alınmadığı ve neden Birliğimizin 
yanında çok az kalıp vaktinin büyük bir kısmı
nı Japonya'da Tokyo'da geçirdiği sorulmuş mu
dur? Bugün etrafa sızan şikâyetler hakkında 
General. Şahap Gürler Millî Savunma Bakan
lığına yazılı resmî rapor vermiş midir? Verme
miş ise hiç olmazsa şimdi kendisinden resmî ra
por istenilmesi ve ıslahı lâzım noktaların bildi
rilmesi faydalı değil midir ? Büyük masraflar 
ihtiyariyle teftiş için gönderilmiş olan bu ge
neralin Kore'de vazifesini hüsnü ifa edip etme
diği tetkik dilmiş midir? 

4. Kore 'deki subay ve erlerimizin hepsi de-
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ğistirileceğine göre, etrafa sızan şikâyetler 
hakkjında kendisinden süratle malûmat almak 
ve ıslahı çarelerini temin eylemek için General 
Tahsıin Yazıcının değişmenin sonunu heklemi-
yerek hemen şimdi vatana celbi lâzım değil mi
dir? Bu generali değiştirmek üzere yeni gön
derilecek generalin ve kurmay heyetinin daha 
dikkatli seçilmesi icap etmiyor mu? 

5. Kore'de hizmet etmiş olanların taltifleri 
ve kendilerine madalya verilmesi meselesi ne 
olduî Oradan gelenlere müstehik oldukları mü
kâfatın ve madalyanın derakap verilmesi temin 
edildi mi? Bu huusta vâki olacak gecikmelerin 
zarardı olacağı dikkate almıyor mu? 

T. C. 3 . VII . 1951 
Millî Savunma Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 169 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
27 . V I . 1951 gün ve 2147/4628 sayılı yazı

lan cevabıdır. 
Kore Birliğimizin durumu hakkında Afyon 

Karaljıis&r Milletvekili Ali İhsan Sâbis tarafın
dan terilen yazılı soru cevabının ilişik olarak 
sunulduğunu arzederim. 

. Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

1. Kore'deki savaşlar hakkında Bakanlığı
mızın mesul elemanları olan Savaş Birliğimiz ve 
Tokyq'daki İrtibat heyetimiz tarafından sık sık 
Bakanlığımıza raporlar gelmekte ve icap ettiği 
takdirde de her husus hakkında bu makamlar
dan bilgi istenmektedir. Bakanlığım, bu işlerde 
yetişmiş, yetkili ve mütahassıs makamlardan ve 
her askerî şahıstan bu hususta faydalanmakta
dır. B ı̂ maksatla Kore'ye Korgl. Şahap Gürler'in 
dahi gönderilmiş olduğu malûmlarıdır. Mesul 
yetkili ve mütahassıs makam ve askerî şahıslar 
dururken; Bakanlığıma karşı hiçbir mesuliyeti 
ve mecburiyeti olmıyan ve bu sebeple kendisine 
daha evvelden bir vazife tevdi edilmemiş bulu
nan ve askerlik konusunda ihtisası bulunmıyan 
bir serbest meslek sahibi harb muhabirinden ra
por islemek uygun mütalâa edilmemiştir. Bunun
la beraber gazete muhabirlerimizin yazdıkları 
ve askjBrî sırlarımıza taallûk etmiyen yazılardan 
Bakanlığımız da her zaman faydalanmaktadır. 

2. a) Kore'den hava tebdili almak suretiy
le dönjpıüş bulunan Yb. Natık Poyrazoğlu M. S. 
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B. Genelkurmay Başkanı ve I I . Başkanı tarafın
dan kabul edilerek askerî disipline halel gelmi-
yecek hususlarda kendisinden gerekli bilgiler 
alınmıştır. Fakat soruda bahis konusu edilen 
(Birliğimizin faaliyeti ve ıslâhı lâzım gelen bo
zukluklar hakkında) sual sorulması veya rapor 
istenmesi askerlik disiplini ile kabili telif görül
memektedir. Bu nevama üstlerinin jurnal edil
mesini istemek gibi komutanlık otoritesini teme
linden sarsacak bir mahiyet arzeder. 

b) M. S. Bakanlığı Kore B i r l imiz in icra
at ve faaliyeti hakkında resmî bilgi edinmek im
kânından mahrum değildir. Bu işin üzerinde 
hassasiyetle durulmaktadır. Şimdiye kadar cere
yan eden hususlar ve muharebeler hakkında Si
lâhlı Kuvvetlerimiz Komutanlığından birçok bil
giler alındığı gibi Birleşmiş Milletler Genel Ka
rargâhında bulundurulan ve bilhassa bu vazife 
ile de tavzif edilen Türk Temsil Heyeti tarafın
dan da Bakanlığa lüzumlu olan malûmat veril
miş ve verilmektedir. 

e) Komutanlık tecezzi kabul etmez bir va
zife ve mesuliyet olduğundan, on binlerce kilo
metre uzakta memleketin namını îlâ için fera
gatle çalışan Birliğimizin selâmeti aleyhine vâki 
olacak her türlü icraattan kaçınmak Bakanlığı
mızın göz önünde tuttuğu önemli bir meseledir. 

3. Korgl. Şahap Gürler Kore'ye, Birliğimi
zi teftiş etmek, oradaki duruma göre alınacak 
tedbirler varsa yerinde yapmak, Birliğin norma
lini takviye etmek ve memleketten temini müm
kün olan ihtiyaçlarını tesbit ve durumu görüp 
yurda haber getirmek görevi ile gönderildi. 

Bütün seyahati 32 gün sürmüştür. Bunun 10 
günü yolculukta, 15 günü Japonya'da yaralıla
rımızın bulunduğu muhtelif şehirlerdeki muhte
lif hastaneleri ziyarette ve 7 günü de Kore'de 
geçmiştir. 

Kore'de kaldığı müddet zarfında birliği tef
tiş etmiş ve görmüştür. Taegu'daki ordu karar
gâhı ile temas etmiştir. 

Tokyo'da bulunduğu müddet zarfında da 
Birleşmiş Milletler Başkomutanı ile görüşmüş ve 
Genel Karargâh ile temas etmiştir. Tokyo'da 
bulunan İrtibat Heyetinin çalışmasını görmüş 
ve Japonya'da bulunan yaralılarımızı ziyaret et
miştir. 

Korg. Tokya'da bulunduğu müddet içerisinde 
Genelkurmay ile telsiz muhaberesinde bulunmuş 
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ve istekleri tetkik edilmiştir. 

Türkiye'ye gelişinde 17 sayfalık (23 sayfa da 
eki olan) bir rapor vermiştir. Bu raporda tu
gayın durumu, teşkilâtı, Kunuri savaşlan ve 
Kore'de alınan derslerle General Mc. Arthur ' la 
yapılan görüşmeler mevcuttur. General kendi
sine verilen direktife göre tetkiklerini yapmıştır. 

4. Kore Birliğimizin Komuta Heyeti ve bil
hassa General Tahsin Yazıcı hakkında takdir
den başka hiçbir resmî şikâyet alınmamıştır. 

Bu gibi söylentiler fena niyetle uydurulmuş 
rivayetlerden ibarettir. Gerek tugay ve gerekse 
Kore'deki İrtibat Heyetimizden tugayın durumu 
hakkında muntazam ve devamlı raporlar alın
makta olduğundan ayrıca General Yazıcı 'nm va
kitsiz olarak yurda çağırılmasına hakanlık lüzum 
hissetmemiştir. 

Komuta heyeti zamanında değiştirilecektir ve 
aynı başarıyı gösterecek bir generalle karargâhı
nın seçilmesine dikkat edileceği tabiîdir. 

5. Kore'de hizmet etmiş olup sağlık durum
ları dolayısiyle vatana dönmüş olanlarla, halen 
Kore'de hizmete devam etmekte olanların taltif
leri iki şekilde olmaktadır : 

I - Birleşmiş Milletlerce yapılmış taltifler; 
I I - Millî Savunma Bakanlığınca düşünülen 

taltifler. 
Halen Kore'de hizmette bulunanlara Birleş

miş Milletlerce madalyaları verilmiş, yurda dö
nenlerin madalyalarının da Bakan lığımız kanalı 
ile kendilerine verilmek üzere yola çıkarıldığı öğ
renilmiş bulunmaktadır. İşbu madalyalar gelince 
gerekli merasimle sahiplerine verilecektir. Millî 
Savunma Bakanlığınca yapılması düşünülen tal
tifler için de; harb kıdemi, harb takdirnamesi, 
fevkalâdeden terfi, madalya ve nişanlar bölüm
lerini ihtiva eden bir «Taltif kanunu tasarısı» 
Yüksek Meclise sunulmuştur. Bu tasarı kanuni-
yet kesbedinceye kadar geçecek zamandan fay
dalanmak ve sayın milletvekillerinin de işaret bu
yurdukları gibi muhtemel gecikmeleri önlemek 
üzere, hazırlıklara girişilmiş nişan ve madalya
ların şekil ve modelleri için bir müsabaka açıl
mıştır. Yüksek Meelisten süratle kabulünü dile
yeceğimiz işbu kanunun kabuliyle birlikte ter
fih ve taltif şekilleri tavazzuh ve madalyaların 
imali de en kısa bir zamanda sağlanmış olacaktır. 

Bu suretle milletimizin tarihîni, şerefle temsil 
etmiş bulunan kahramanlarımız lâyık ve müsta
hak oldukları şekilde taltif edilmiş olacaklardır. 
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AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Salih Torfülî 
Ahraed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer, Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Talât Vasfi öz 

ANTALYA 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğiu 
İbrahim. Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 

BALIKESİR 
Vacid Aaena 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan. 
Sıtkı Yırcah 

oyların sonucu 

Üye sayışı 
Oy verenlei' 

Kabul edenlet: 
Reddedenle!: 

Çekinserleji' 
Oya katılmıyanlar 

Aşık Millet vekillikle ti 

# : 1 

'(Kana» 'jfcabuî edüm^tîr^l 

[Kabul 
BİLECİK 

Talat Oran 
BİNGÖL 

Mustafa Nuri Okcuoğlu 
BOLU 

Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

487 
245 
245 

0 
0 

223 
•19 

ederikv] 
Hasan Ali Vural 
Hakki. Yemeniciler 

DENIZLI 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Fikret Karabudak 
Ref eti Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuj: Kâmil Aktuğ 
Nâzdı önen 

EDİRNE 
Arif-Altınalmaz 
Mehfl Let Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
öme^ Faruk Sanaç. 
Mehıjıet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Nâhiilr Pekcan 
Ziyal Soylu 

ERZURUM 
Rıfk] Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Emrıllah Nutku 
Rızai Topşçuoğiu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zer^n 

ESKİŞEHİR 
Muhtar^ Başkurt 
Hasf n Polatkan 
Abicin Potuoğlu 

i Kental Zeytinoğlu 
GAZlANTEB 

Ekrim Cenani 

—*öf'— 

Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Doğan Köjymen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 

tÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet i Hamdi -Başar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuiad Keigeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sârol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
CelâP Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
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Necdet Incekara 
Halil özyörük. 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif AMzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Rif at Taşkın 

KAYSERÎ 
Fikri Apaydın ' 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kıhçkale 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Rıfat Özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim -öühen 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONTA 
Rifat Alabay 
Kemal- Ataman 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Közbek 
Muammer Obxız 
Himmet ölçmen 

Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yigiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakka Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Na-
suhoğlu . 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadak Eti 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakçıoğlü 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Korez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim öfcmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 

Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil5 Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet »Fahri Met» 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SÎİRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzmı Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Halil tmre 
Rif at öçten 
Nurettin Eftürk 

Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Hamdi Koyutürk 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELÎ 
Hıdır Aydın 

ÜRPA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Oya kattlmıyanlar] 
AFYON KARAHlSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kennan 
Bekir Oynaganlı 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yarduncı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (î.) 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Osman Talât îltekin 

Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu (î.) 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BÎLECÎK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurlçut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin înan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 

Kâmil Kozak 
BURSA 

Selim Ragıp Emeç 
Agâh E rozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (I.) 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran (î.) 
Ahmet Başıbüyük 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
DENÎZLÎ 

Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoglu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Cemal Göprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirt*»8* 
Hâmit Ali Yön ey 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (I) 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sagıroglu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
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Enver Karan 
ESKİŞEHİR 

Ali Fuad Cebesoy 
GAZlANTEB 

Samify inal 
GİRESUN 

Ali N|aci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Adnan Tüfekcioğlu 

ĞÜMUŞANE 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdu)lah' Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasam Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Şahap, Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salanlon Adato 

Altmel 
Bayar (Cumhur-

ıkaını) 

ihsan 
Celâl 
baş! 
Nihad 
Mithat 
Faru:c 
Bedri 

Reşad Belger 
Benker 

Nafiz Çamlıbel 
Nedim Göknil 

Ahiljj'a Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Ahm^t Topçu 
Andre Vahram Bayar 

Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Mehmet Ozdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri tîrgüblü 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlü 
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Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul * 
Ziyad Ebüzziya 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz (î.) 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (î.) 
îsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (î.) 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
Faruk ilker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Teşkent (I.) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğ-
lu (D 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bursa 1 
Çanakkale 1 

B : 97 2 . 7 
Remzi öksüz 

" MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Asım Doğanay 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
izzet Akçal 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 

[Açık Millet 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 
istanbul 2 

. 1951 0 : 1 
SEYHAN 

Zeki Akçalı 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu (t.) 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 

8ÎNOB 
Nuri SertoğTu 
Server Sonrancuoğlıa 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan (t.) 

SİVAS 
ilhan Dizdar 
Şevki Ecevit 

TEKÎRDAft 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 

vekillikleri] 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

Mustafa özdemir (I.) 
TRABZON 

Naci Altuğ 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-, 
laycjpğlu 
Tevfik Koral 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Fuat Nîzamoğlu 
Hâşim Tatlioğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 

Sinob 
Sivas 
Zonguldak 

1 
1 
1 
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B : 97 £.7.1951 
Dinî yayınlar döner sermayesi hakkındaki kajıuna 

•As' - Üye sayısiı : 
>;1 Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenlet : 

Çekinserler : 
Oya katılmıyanlaf : 

Açık Milletvekillikleri : 

0 : 1 
verilen oylann sonucu 

'(Kanun kabul edilmiştir.), 

4 8 7 
244 
244 

0 
0 

224 
10 

AFYON KARAHİAR 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Köray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Taflât Vasfi öz 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Tbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri tşeri 

[Kabul edenle^] 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha koldaş 
Saip özer 

Yusuf 

Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Aktuğ 

Mustafa Ekinci 
Nâzım Önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehm$t Enginün 
Rükne|ddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehme|t Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Ziya Soylu 

Rıfkı 
Fehmi 
Sabri 
Em 
Rıza 
Memiş 
Mustafa 

ERZURUM 
$alim Burçak 
Çobanoğlu 

$rduman 
rullah Nutku 

Tbpçuoğlu 
Yazıcı 

Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 

Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattrn Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğhı 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrera Sarol 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Ekrem Hayri Üsttindağ 
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KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin -
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Denk 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Aid Rıza Küıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELÎ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Hamdı Başak 
MBmtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tökoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birana 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarîk Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

B:.: 97 2 .7 
Murad Ali Ulgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Nasuh-
oğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Nuri öcakciöğlu 
Abdülkadir öz bay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Sara et Ağaoğhı 
Faruk ilker 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Köre-s 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tüjaay 

Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Dr as 

MUÖLA 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıflar 

1951 O : 1 
NİĞDE 

liâdi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Hamdı Şarla» (I.) 

Kemal Balta 
Osman Kavrakoğhı 
Mehmet Fahri M*te 
Zeki Bı«a Sporel 

SAMSUN 
Tevfik ileri 
ismail -Işm 
Ferit Tüsel 
Şükrü ükıçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Ifâdi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SttRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duydun 
Nurettin H/rtürk 

Halil Imre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Hamdi Koyutürk 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mffchmut -Golo'ğ'h.ı 
Süleyman Fehmû Ka
laycı oğlu 
Cahid Zamangil 

TTOOELÎ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ay alp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
GelM ®neel 

TAiN 
izzet Akm 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Abdürrahı&a» Boyacı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpeak 
Rifat g&vişofiu 
Avni Yur&afeayfiak 
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[Oya hatılmıyalüar] 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah. Güler 
Süleyman' Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Halis Öztürk (I.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (I.) 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Osman Talât îltekin' 
Hâmid Şevket İnce 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tekelioğlu (I.) 

AYDIN 
A. Baki ökdem * 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumeu (1.) 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
(t.) 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Muhar Ertan 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu j 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Selim Ragrp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Hcrkmen (1.) 

Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihat Iyriboz 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (1.) 
Zihni Ural (I.) 

ÇORUM 
Sedat Baran (1.) 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakeıoğlu (1.) 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (1.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih İnal 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 

O : 1 

Hayr0ttin Erkmen 
Tahsil İnanç 
A.rif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdenıir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfu^ Sökmen 
Hasan, Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay (1. Ü.) 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Aziz Çöksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin. Tola 

İSTANBUL 
Salamın Adato 
İhsan altınel 
Celâl lîayar (Cumhur 
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
-Faruk Nafiz Çemlıbel 
Bedri İvedim Göknil 
Ahilya 
Fahrettin Sayımer 
Mithat 
Füruzap. Tekü 
Nazlı Tİlaber 
Ahmet 
Andre 
Hüsnü 
Senini 

Halide 

Moshos 

Sözer 

Topçu 
Vahram Bayar 
Yaman 
Yürüten 
İZMİR 
Edib Adıvar 

Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 

Av ili Başman 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Meııteş 
Halil özyörük (Bakan) 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASATMONU 
Sait Kantarel (1.) 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
(D 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu (1.) 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz i 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Halil Sezai Erkti t 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu •'" 
Ziya Barlas 
Abdi Çilingir 
Ömer Kıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz (1,) 
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MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (î.) 
tsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (î.) 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent (î.) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(î.) 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bursa 1 
Çanakkate 1 

Cemal Hünal 
Zeyyad Mandalinei 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Asım Doğanay 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
izzet Akçal 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naei Berkman 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu (I.) 
Salim Serçe 

[Açık Millet 
Denizli 1 

Eskişehir 1 

Gümüşane 1 

istanbul 2 

StlRD 
Mehmet Daim Süalp 

StNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan (t.) 

SİVAS 
ilhan Dizdar 
Emin Develioğlu 
Şevki Ecevit 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bin gül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni. Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökereıı 
Muzaffer önal 
TVTnçtflfp O7(1 PTTIîT* 
İ.TL UUJVCLA-CL V-//ivXCHIlX 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 

vekillikleri] 
izmir 1 

Kastamonu 1 

Kırşehir 1 

Muğla 1 

Cemal Reşit Eyüboğlu 
Tevfik Koral 

.Hamdi Orhon 
i Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp (I.) 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tathoğlu ( t ) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol ,ı 

Sinob 1 
Sivas 1 
Zonguldak 1 
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B 
Mutaç çiftçilere ödünç tohumluk 

\ffl #,7.19B|l 
verilmesi hakkındak 

oyların sonucu 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Salih TorfiUÎ 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
;Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 

'Osman Şevki ÇifeWğ 
Ramiz Eren 
Mümtaz FaSk F&rfk 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 

BALIKESİR 
Yacid Asena 

r Üye saiısı 487 
Oy vererjler 246 

Kabul edeijler : 246 
Reddederjler 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyaıjlar 222 
Açık Milletvekillikleri : i 9 

[Kabul edenler] 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşün
sel 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

O : 1 
:i 5254 sayılı Kanuna ek Kianuna verilen 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ÇORUM 
Şevki GüTses 
Balıa Koldaş 
Saîjp Özer 
Haisan Ali Vural 
Hajtkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüjsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Fikret Karabudak 
Rei!>et Tavasboğlu 

DİYARBAKIR 
YUsuf Kâmil Aktuğ 
Nâisım önen 

EDİRNE 
Aıjtf Altmalmaz 
Me|tımet Enginün 
Rülkneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Su|»hi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

j ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 
Sa) bit Sağıroğlu 
Zfya Soylu 

ERZURUM 
Rıjfkı Salim Burçak 
Fê hmi Çobanoğlu 
Eıjırullah Nutku 
Rıjsa Topçuoğlu 
Mtıstafa Zer en 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hjısan Polatkan 
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Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Oenani 
Süleyman Kuran el 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GUMUŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 

1 Celâl Ramaaafnoğlu 
İSPARTA 

Reşit Turgut 
İSTANBUL 

Enver Adakan 
Ahmet Haımdi Başar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlaber 
Celâl Türkgeldi 
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Andre Vahram Bayar 
Sanı Yaver 

İZMÜt 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet tneekara 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Veyis Ko$aha 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Rif at Taşkın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Eılıçkade 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bafeay 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Rif at özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alieftn 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Mehmet Yıkı az 

KONYA 
Rifat Alafeay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 

Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Nasulı-
oğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Sauıet Ağaoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz KSrez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nadir Nadi 
Nuri Özsan 

MUŞ 
Ferit Kıliıglar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SÖRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Halil tmre 
Rifat Öçtea 

Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntas 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Hamdi Koyutürk 
Nuri Turgut Topcoglu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak* 
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydı» 

URPA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Aleıh 
Faik Erbaş 
îusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan üçöz 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdaroğ-
lu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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[Oya katılmıycmlcir] 
AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Halis Öztûrk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (t.) 
Dağıstan Binerbay 
Osman Talât îltekin 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKEStR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu (t.) 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BÎLECÎK 
ismail Aşkır 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihat tyriboz 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakürt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Giğin 
Mesud Güney (t.) 
Zihni Tirat 

ÇORUM 
Sedat Baran (I.) 
Ahmet Başıbiiyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlıı 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. "Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Cemal Göprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (t.) 
Şemsettin Günaltay 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Galip Kmoğlu 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 

Hayrettin Erkmeh 
Tahsin inanç 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
HalitJ Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
CelâJ Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtmaıi 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Azizi Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Saidl Bilgiç 
Kemial Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salajnon Adato 
İhsan Altınel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithjat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Fahfettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Ahmiet Topçu 
Hüsıjıü Yaman 
Senijıi Yürüten 

İZMİR 
Halijde edib Adıvar 
Melufnet Aldemir 
Cihajd Baban 
Avni Başman 
Behüj;at Bilgin 
Sadık Giz 
Osman Kapani 

Vasfi Menteş 
Abldin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMOU 
Sait Kantarel 
Fahri Keıçecioğlu 
Şükrü Kerim zade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 

(t) 
Hayri Tosunoğhı 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu (I.) 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Halil Sezad Erkut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Lutfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Asım Gündüı (t.) 
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1VIALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (1.) 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (t.) 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket tnc« 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tanrı -
över 
Kâzım Taşkent (t.) 

MAE AŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
d.) 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdüırrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

Aydın 8 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bursa 1 
Çanakkale 1 

B:m 2.7 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Asım Doğanay 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Firuz Kesim 
Muhittin öz^efeli 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Sedat Barı 

(Açtk Millet 
Denizli 1 
Eskişehir 1 

Gümüşan» 1 
İstanbul S 

.1051 0 : 1 
Yturaf Ziya -Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu (1.) 
Salim Serçe 

SÖRD 
Mehmet Daim Süalp 

StNOB 
Nuri Sertoğlu . 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan (1.) 

SİVAS 
İlhan Dizdar 
Şevki Ecevit 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir (1.) | 

vekillikleri] 
İzmir 1 
Kastamonu 1 

Kırşehir 1 
Muğla 1 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi K-i-
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp (1.) 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Rif at Sivişoğlu 

Sinob 1 
Sivas 1 
Zonguldak 1 

_ 
19 
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Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 1 Temmuz 1950 ilâ SO Haziran 1951 devre
sinde mübadele edilecek mallara ait A ve B listelerini muhtevi Protokolün onanmasına dair Ka

nuna verilen oylarını sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevkî Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket Tnce 
Seyfi Kurtbek 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namik Gedik 

Üye sayısı 
i 

Oy verenjler 
Kabul edenjler 

Reddedenler 
Çekinseıİer 

Oya katılmıyanjar 
Açık Milletvekillikleri 

487 
245 
245 

0 
0 

223 
19 

[Kabul edm^er] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali Fahri işeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustâfa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Mahmut Gücbilmez 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
"Raif Aybar 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
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ÇORUH 
Mecit Bumin 

ÇORUM 
Şedit Baran 
Şevki Gürseı 
Baha Kojdaş 
Saip1 özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikrjet Karabudak 
Ref^t Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusi 
Nazi 

Arii 
Meh 

öme 
Meh 

M o l . 
IN an 
Ziyı 

Sait 
Rıfh 
Feh 
Bah 
Em] 
Rıza 
Men 
Mus 
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ıf Kâmil Aktuğ 
im önen 

EDİRNE 
Altınalmaz 

met Enginün 
ELÂZIÖ 

r Faruk Sanaç 
met Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
id Pekcan 
i Soylu 

ERZURUM 
. Başak 
:ı Salim Burçak 
ni Çobanoğlu 
ıdır Dülger 
nllah Nutku 

Topçuoğlti 
liş Yazıcı 
tafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMtTŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasrfi Mahir Kocatürk 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Celâl Ramaızanoğlu 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 



î^üruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver . .,< . 

Muhiddin Erener 
Tank Gürerk 
Halil özyörük " v 

Ekrem Hayri Üstündağ 
KARS 

Lâtif Akûzüm 
Mehmet Bahadır 
Veyia Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail * Berkok 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obux 
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Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Allkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Nasuh-
oğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir öribay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhoıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar Ozsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıflar 

İ951 6 : İ 
NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Neeip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit. Fırat 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 

SÜRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağaeıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Haldi İmre 
Rifat öçten 

Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Hamdi Koyutürk 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Ömer Cevheri 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcüı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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AFYON KARAHISAB 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 

AĞRI 
Halis Öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (î) 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Osman Talât Iltekin 
Talât Vaıfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Brkuyumcu (î.) 
Enver Gttrelî 
Arif Kalıpgızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 

İ : 07 İ . 7 .1951 
[Oya katilmıya 

Nihat lyriboz 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (1) 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Baaıbüyük 
Hüseyin OrtakcıoğıLu 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa. Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Omal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (I) 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sagıroğlu 

ERZURUM 
Sabri Erdumaa 
Enver Karan 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

OAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kmaoğlu (î.) 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 

0 : İ 
nlar] 

Hayrettin Erkmen 
Tahsi 
Arif 

: 

n İnanç 
Hikmet Pamukoğlu 
ÖÜMÜŞANE 

Haliı: Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl 
Tayfı 

Sait Siren 
ir Sökmen 

Hasaı Becit Tankut 
Cavit Yurtman 

Hüse; 
Salih 
Aziz 
Şaha] 

İrfan 
Said 
Kema 
Tahsi 

Enveı 
Salam 
İhsan 
Celâl 
başka 
Nihac 
Mitha 
Farul 
Bedri 
Ahily 
Fahre 
Mitha 
Ahme 
Andre 
Hüsni 
Senih 

Halid 
Mehm 
Cihad 
Avni 
Behza 
Sadık 

İÇEL 
fin Fırat 
Inankur 

Koksal 
> Tol 
İSPARTA 
Aksu 
Bilgiç 
1 Demiralay 
ı Tola 
İSTANBUL 
1 Adakan 
on Adato 
Altınel 

Bayar (Cumhur-
n) 
Reşad Belger 
t Benker 
Nafiz Çamlıbel 

Nedim Göknil 
ı Moshos 
ttin Sayımer 
; Sözer 
; Topçu 
Vahram Bayar 

. Yatman 
i Yürüten 

İZMİR 
(> edib Adı var 
ot Aldemir 
Baban 

] Başman 
1 Bilgin 
Giz 

Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Yasfi Mentef 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Veübeşe 

KARS 
Fevzi Akta* 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Ke$eeioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
(t) 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdı Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu (1.) 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Urgüblü 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemeioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Ttirkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 



• 

Himmet Ölçmen 
KÜTAHYA 

Hakkı Gedik (Bakan) 
Asım Gündüz (I) 
Ahmet îhsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (t.) 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (I.) 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
Faruk ilker 
Hamdullah Suphi Tan-

riöver 
Kâzım Taşkent (t.) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(t) 

Remzi öksüz 
MARDİN 

Abdülkadir Kalav 

Aydın 3 

Balıkesir 1 

Bilecik 1 
Bursa 1 

B : 97 2 .7 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NlÖDE 
Asım Doğanay 

ORDU 
Refet Aksoy 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
izzet Akçal 

SAMSUN 
Haşini Alişan 
Naci Berkman 
Firuz Kesim 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 

Denizli 1 

Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

.1951 Ö : İ 
Mahmut Kibaroğlu (t.) 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SHRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavk 
Muhit Tümerkan (I.) 

SİVAS 
ilhan Dizdar 
Şevki Ecevit 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir (I.) 

vekillikleri] 
istanbul 2 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Kn 
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğla 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp (t.) 

YOZGAD 
Avnj Doğan 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 

Sinob 1 
Sivas 1 
Zonguldak 1 

— 
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Türkiye - Federal Almaya ödeme Anlaşmasının üçüneü 
yeni bâzı ödemelerin ilâvesi hakkındaki mektupların 

rın sonucu 

6 : 1 
maddesi ekinde musarrah cari tediyelere 

onanmasına dair olan Kanuna verilen oyla-

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AÖRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç. 

ANKARA 
Muhlis Bayramoftlu 
Ömer Büen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çftçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Talât Vasfi Öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabei 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasıreı 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali Fahri İşeri 

Üye sayıjıı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanl 
Açık Milletvekillikle 

[Kabul edeni 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okouoğlu 

BOLU 
Mahmut öüçbilmez 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar r 

— 7 

Zihni 

Seda 
Şevk 
Baha 
Saip 
Hasa 
Haki 

Hüsn 
Fikr< 
Fikri 

$r 
yi 

• 487 
248 
248 

0 
o 

220 
19 

iyr] 
tlUral 

ÇORUM 
t Baran 
i Gürses 
koldaş 
özer 
ı Ali Vural 
ı Yemeniciler 
DENİZLİ 
ii Akşit 
it Başaran 
it Karabudak 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Nâzik önen 
Kânı 

Arif 
Mehj 

il Tayşı 
EDİRNE 

Altınalmaz 
net Enginün 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
ömejr Faruk Sanae. 
Mehj 

Nahj< 

net Şevki Yazman 
ERZİNCAN 
3. Pekean 

Ziyaj Soylu 
ERZURUM 

Saicf Başak 
Fehiı 
Envjı 
Emrju 
Musjt 

: 
Muljıl 
Hasnı 

0 — 

ıi Çobanoğlu 
r Karan 
Lİlah Nutku 
af a Zeren 
ESKİŞEHİR 
-ar Başkurt 
a Polatkan 

Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Oeak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Koeatürk 
Halis Tokdemir 

HATAY 
Abdürrahman Melek 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem, Sarol 
Celâl Türkgeldi 
Sanı Yaver 

İZMİR 
Muhiddin Erener 



Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Halil özyörük 
Ekrem JHayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taakıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Rİfat özdeş 

KOCAELİ 
Eteni Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Hamdi Batak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Remzi Bırand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 

B : 97 
Himmet ölçmen^ 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğhı 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaosman 
oğlu . 
Nafiz Kdrez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Kemal Türko&lu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 

2.7.1051 0 : 1 
Asım Doğanay 
Ferit Eeer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Hamdi Şarlan 

RlZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Tevfik îleri 
ismail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Ş"^rü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzû. Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SttRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Stialp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıköğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 

Halil Imre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğhı 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNOELI 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoglu 
Avni Yurdabayrak 

— 71 — 



B : ^ 7 2.7.1951 

AFYON KARAHÎSAB 
Abdullah Güler 
Süleyman Kirman 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Halil öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (î.) 
Sadri Makıudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Osman Talât îltskin 
Hftmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğhı 
Müfit Erkuyumcu (I.) 
Enver Güreli 
Arif Ealıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğhı 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 

[Oya kattVrmyaflar] 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (1.) 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu-

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügiİ 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferid Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (1.) 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroghı . 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
(Bakan) 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Rıza Tdpçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih İnal 

Galip 

Ali N 

O : 1 

Kınoğlu 
GİRESUN 
aci Duyduk 

Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnajn Tüfekcioğlu 

aUMÜŞANE 
Kema;l Yölükoğlu (1.) 

Zarbun 
HAKKARİ 
Seven (1.) 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit! Yurtman 

| İÇEL 
Hüseyin Fırat 

İnankur 
Koksal 

Halit 

Selim 

Salih 
Aziz 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan 
Said 

Aksu 
Bilgiç 

Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
lhsaq Altınel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Niha<[l Resad Belger 
Mithit Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim GÖknil 
Ahitya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Mithjtt Sözer 
Füru^an Tekil 
Nazlı) Tlabar 
Ahm^t Topçu 
Andrje Vahram Bayar 
Hüsn|ü Yaman 
SeniHi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Osman Kapanı 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ztihtü Hilmi Felibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KA8ATMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimsrade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto (1.) 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu (1.) 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Su ad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
LÛtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdtirrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 



Ziyad Ebüzziya 
KÜTAHYA 

Asım Gündüz (I.) 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (I.) 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (I.) 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Refik Şevket ince 
Faruk ilker ' 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Teşkent (î.) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(D 
Ahmecl Kado&lu 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bursa 1 
Çanakkale 1 

B : 07 2.7 
Nedim ökmen (Bakan) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Mamdi Dayı 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 

SEYHAN 
Zeki * kçalı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 

[Açık Millet 
Denizli 1 
Eskişehir 1 

Gümüşane 1 
istanbul S 

,1051 0 : 1 
Mahmut Kibaroğlu (t.) 
Salim Serçe 

StNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan (t.) 

SİVAS 
tlhan Dizdar 
Şevki Ecevit 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir (I.) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

vekillikleri] 
İzmir 1 
Kastamonu 1 

Kırşehir 1 
Muğla 1 

Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp (I.) 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu (I.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 

Sinob 1 
Sivas 1 
Zonguldak 1 

— 
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Türkiye - Yugoslavya Ticaret Anlaşmasına ek listeleri^ yürürlük sürelerinin uzatılmasına dair 

mektupların onanması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinsefler 

Oya katılmıyarlar 
Açık Milletvekillikleri 

487 
244 
244 
O 
O 

224 
19 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfılli 
Ahmed Veziroglu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksüdi Arsal 

"Muhlis Bayramoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket İnce 
Seyf i Kurtbek 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali Fahri İşeri 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKK4LE 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 

Saîj> özer 
Ha^an Ali Vural 
Ha^kı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Nâzjım önen 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 

ELAZIĞ 
Su^hi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Nafyid Pekcan 
Ziyjfc Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fefymi Çobanoğlu 
Bahadır" Dülger 
Emrullah Nutku 
Meıjıiş Yazıcı 
Bustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Mujıtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kental Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

Salâhattin Ünlü 
GİRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Fuad Hulusi Demircili 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Fürazan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 
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KAES 

Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğîu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet. Alkin 

Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Nasuh. 
oğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Agaoğlu 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya DellaJoğlu 
Ferit Eeer 

Fahı»i Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğln 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgu 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
ismail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SURD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Hamdi Koyutürk 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

|, Cahid Zamangil 
TUNCELİ 

Hıdır Aydın 

URFA 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Celâl Öncel 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlioğlu 
Hasan Üçoz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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AFYON KABAHÎSAR 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (I.) 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Osman Talât îltekin 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu (î.) 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BtLEClK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman . 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
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[Oya katılmıyanlar) 

Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
İhsan Karasioglu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (î.) 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferid Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
TTâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (î) 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlıı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesöy 

GAZÎANTEB 
Samih inal 
Galip Kmoğlu 

^IRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Arif I: ikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

0ÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 

JSAKKÂRI 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdul|ah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfui* Sökmen 
Hasan 
Cavit 

Hüsey 
Salih 
Aziz Koksal 

Reşit Tankut 
Yurtman 

İÇEL 
in Fırat 
Inankur 

Tol 
JtSPARTA 
Aksu 

Şahap 

trfan 
Said İMlgiç 
Kem a': Demiralay 
Tahsin Tol.a 

İSTANBUL 
Enver Ad akan * 
Salambn Adato 
İhsan 
Celâl 

Altınel 
Bayar (Cumhur

başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Ahuyu Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlaber 
Ahme; Topçu 
Andre Valıram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Senihı Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Ad iv ar 
Mehmet Aldemir 
öihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Yelibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Veyis Koçülu (1.) 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto (î.) 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu (I.) 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalcmcioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türknnd 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Ziya Barlas 
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Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz (I.) 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (î.) 
fsmct İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (t.) 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
Faruk İlker 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent (I) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğhı 

(î.) 
Remzi Öksüz 
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MARDİN 

Abdürrahman Bay ar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başar 
Cemal Hünal 
Zcyyat Mandalirtci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Asım Doğanay 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
izzet Akçal 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Sedat Barı 

.1951 O : İ 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu(I.) 
Salim Serçe 

SIIRD 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan (î.) 

SİVAS 
ilhan Dizdar 
Şevki Ecevit 
Halil Imre 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bin gül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 

Muzaffer önal 
Mustafa özdemir (I.) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi K ı-
laycıoğlu 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hasan Renizi Kulu 

URFA 
Necdet Açanai 
Feridun Ayalp 
Hasan O rai 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzını Özalp (t.) 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 

[Açık Milletvekillikleri] 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bursa 
Çanakkale 

3 
1 
1 
1 
1 

Denizli 
Eskişehir 
CîüiTHİşane 

istanbul 

1 
1 
1 
2 

izmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

1 
1 
1 
1 

Sinob 
Sivas 
Zonguldak 

1 
1 
1 
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S. Sayısı: 220 
Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâbis'in, Türk Ceza Ka
nununun 161 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek

lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/229) 

±5 .v. mı 
, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesinin tadili için yaptığım kanun teklifini, Adalet Komis
yonunda tetkik ve intacına müsaade edilmek üzere takdim ediyorum. 

Afyon Milletvekili 
Emekli General 
AH îhsan Sâbis 

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ 

•Türk Ceza Kanununun 161 nci maddesinde (Harb esnasında âmmenin telâş ve heyecenmı mucip 
olarak veya halkın maneviyatını kıracak)... (şekilde asılsız mübalâğalı veya maksadı mahsusa 
müstenit havadis veya haberler yayan)... (Kimse beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ce-
zasiylo cezalandırılır) kaydı vardır. 

Bu maddenin sonuna sonradan ilâve edilmiş şu fıkra ayrıca dikkati çekmektedir: (Bu madde
de yazılı fiiller sulh zamanında işlenmiş olursa failleri hakkında tertip edilecek cezanın yarısın
dan dörtte üçü kadarı indirilmek suretiyle hükmolunur). 

Bu son fıkra ile sulh zamanında da bu 161 nci maddenin tatbikini icabettirecek suçlar olabile
ceği ve bu maddenin sulh zamanında da tatbik edilmesi lâzımgeleceği kabul edilmiş bulunuyor. 

Esasen, 161 nci maddenin içinde tyulunduğu ikinci faslın başında: (Devlet kuvvetleri aleyhin
de cürümler) başlığı vardır. Gerek bu başlık ve gerek 161 nci maddenin başında harb esnasında 
âmmenin telâş ve heyecanını mucip olacak- asılsız, mübalâğalı veya maksadı mahsusa müstenit ha
berler yaymak kayıt ve şartları, l?u 161 nci madde ile kasdolunan suç unsurlarını belirtmektedir. 

Bu suç unsurları sadece Devlet kuvvetleri aleyhinde ve Devletin düşmana karşı mukavemetim 
azaltacak şekilde asılsız, mübalâğalı veya maksadı mahsusa müstenit haberler yaymak ve bu suret
le ordunun mağlûbiyetine sebep olmak veya millî menfaatlere zarar vermek fiilleridir. Meselâ düş
man lehinde beşinci kol faaliyeti, keza ordumuzun gerisinde düşman lehinde ve bizim kuvvetleri
mizin aleyhinde telâş verici asılsız haberler yaymak, (Düşman geliyor ne duruyorsunuz? Kaçalım; 
veya düşman şöyle yapıyor böyle yapıyor; bizim ordumuzun silâhları, cephanesi, uçakları, tankı 
ve sairesi eksiktir. Ordumuz düşmana mukavemet edemiyor ve saire) tarzında ve buna (mümasil 
diğer asılsız haberler yayarak halkın, ordunun, memleketin düşmana karşı mukavemetini azalta
cak ve ordu gerisinde panik doğuracak haberleri yaymak fiili... Eğer bu haberler asılsız veya mü
balâğalı ise veya maksadı mahsusa müstenit ise, memleketin ve ordumuzun düşmana karşı muka
vemetini kırabileceği ve millî menfaatlere bu suretle zarar verebileceği için 161 nci maddede ya
zalı suçlardan addedilmiş ve bunun için ceza müeyyidesi konmuştur. Eğer bu haberler asılsız veya 
mübalağalı değilse veya maksadı mahsusa dayanmıyorsa (M-ese'lâ çapulculuk yapmak gibi) böyle 
bir halde fiil suç addedilmemiştir. Fakat maddenin sonuna sonradan ilâve edilmiş olan fıkra sulh 
zamanında da bu fiilin suç olacağını ve maddenin başındaki harb esnasmda kaydını çürüttüğü 
görülmektedir. Esasen sulh zamanında ordu aleyhinde veya zabıtaya karşı veya millî menfaatlere 
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zarar verecek her hangi bir faaliyette bulunanlar, askerleri itaatsizliğe sevkedenler, halkı asker. 
lik hizmetinden soğutmak maksadiyle neşriyatta bulunanlar veya nutuk irat edenler, komünist
lik faaliyeti, dini alet ederek devletin emniyetini ihlâl, edebilecek hareketlere halkı teşvik edenler 
ve saire hakkında 161 nci maddeden evvel ve sonra, 125 ten 173 neü maddeye kadar olan diğer 
maddelerde ve hususiyle 132, 136, 137, 140, 141, 142, |l43, 153, 154, 155, 159, 162, 163 ve 172 nci 
maddelerde sarahat vardır. Bunlar haricinde 161 nci maddenin sonuna ilâve elilmiş olan fıkra hal
kın sulh zamanındaki tefekkür ve tenkid hürriyetini tamamiyle selbetmekte ve tam mânasiyle an
tidemokratik ve Anayasaya aykırıdır. Bundan başka harb ilân edilmediği halde harb tehlikesi ve 
devletin emniyeti icap ettirirse Sıkı Yönelim Kanunu, ile halkın vatan menfaati namına, hürriyeti 
bir müddet takyit edilebileceği cihetle bunları dikkate almıyarak vatandaşları sulh zamanında 
devamlı olalak Büyük bir korku içinde tutmak (Âmmenin telâş ve 'heyecanını mucip olacak asıl
sız haberler yaymak endişesiyle halkı bizar 'etmek ve bu suçu sulh zamanında olur olmaz her hare
kete teşmil etmek demokrasiye, halk hâkimiyetine aykırı ve halkı tenkid ve tefekkür hürriyetinden 
mahrum edici bir bask:,dır. Oeza Kanunumuz İta 1 yan Kanunundan alınmış olup faşistler bile bu 
161 nci maddeyi sadece harb zamanına hasretmişlerdir. 

Bizim kanunumuzda ayrıca ilâve edilmiş olan son fıkra tek partili rejim tarafından halkı mü
temadiyen tazyik altında ve korku içinde tutmak için ihdas ve kabul olunmuştur. Polis Vazife 
ve Salâhiyeti Kanununun 18 nci maddesi hangi düşence ile konmuş ve ahiren kaldırılmış ise 161 
nci maddenin son fıkrası da o düşünce ile vaktiyle konmuş ve şimdi artık kaldırılmalıdır. Me
selâ (Yangın var; adam öldürüyorlar; veya ırz düşmanları evleri basıyor; hırsızlar hapishane
den kaçmış veya mezbahadan kudurmuş bir manda kaçmış önüne gelene saldırıyor; durmayın; 
dükkânları kapatın; başınızın çaresine bakınız ve safire gibi) âmmenin telâş ve heyecanını mu
cip olacak asılsız haberler yayarsa bu fiil ve hareketler 161 nci maddenin şümulüne girer mi? 

161 nci maddenin başındaki (harb esnasında âmnttenin telâş ve heyecanını mucip olacak veya 
halkın maneviyatını kıracak şekilde asılsız haberler yaymak suçuna dâhil olur mu? (Harb 
esnasında) kaydı, maddenin sonuna konan (sulh zamanında işlenirse) kaydiyle iptal edilmiş olu
yor. Bu maddenin memleketin ve ordunun harb esnasında düşmana karşı mukavemetini kıracak 
fiilleri kastettiği ve bu fasılda bulunduğu hâtıra getirilmezse yanlış hükümler verilir; emsali 
vâkıdır. Maddede yazılı düşman tâbiri, ancak harb esnasında bize karşı silâhla tecavüz eden 
millete ve Devlete denir. Sulh zamanında düşman yoktur. Ve yalnız yabancı milletler ve dev
letler vardır. Sulh zamanında Devletin ve ordunun mukavemetini kıracak hareketler için diğer 
maddelerde bol bol suçlar ve cezalar tertip olunmuştur. 

İkinci dünya harbi esnasında askerî mahkemelerlde bu çeşit takdir hataları ve yanlış tatbi
kat vâki olmuş ve maalesef askerî yargıtay'da bunları tasdik etmiştir, işte böyle adlî hataların 
önüne geçmek ve halkı sulh zamanında fikir ve tenkid hürriyetinden mahrum ederek daimî 
bir baskı altında tutulmaktan kurtarmak için bu kantin teklifi yapılmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 161 
nundaki fıkranın, sulh zamanımda 
ratik ve halkın tenkid ve tefekkür 
selb etmesinden dolayı tayyedilmesine 

nun teklifi 

fici maddesinin so-
untidemok-
hürriyetini 

dair Ka-

MADDE 1 — Türk Ceza Kanununun 161 
nci maddesinin sonundaki : (Bu maddede ya
zılı fiiller sulh zamanında işlenmiş olursa fail
leri hakkında tertip edilecek ceza yarısından 
dörtte üçe kadarı tenzil ettirilmek suretiyle 
hükmolunur). fıkrası tayyedilmiştir. (veya 

lağvedilmiştir.) 

MADDE 2 -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3 -
yüriütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde 

Bu Kanunu Adalet Bakanlığı 

( S. Sayısı : 220 ) 
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Adalet Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Adalet Komisyonu 
•:-.-:Extr.-No. 2/229 

Karar No. 49 

26 . Yİ .1951 

Yüksek Başfcaöl^ı 

Afyon. Karahisar Milletvekili Ali îhsan Sâbis '-
in, Türk-Ceza Kanununun-. 161 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun, teklifi Adalet 
ve Millî Savunma bakanlıkları temsilcileri hazır 
olduğu halde görüşüldü. 

Teklif sahibi Türk Ceza Kanununun 161 nci 
maddesindeki (Harb esnasında âmmenin telâş ve 
heyecanını mucip olacak ve halkın maneviyatını 
kıracak şekilde asılsız ve mübalâğalı veya mak
sadı mahsusa müstenit haberler yayan kimsenin 
5 seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası 
ile cezalandırılacağına) mütaallik hükmün mez
kûr maddenin 2 nci fıkrasında ayrıca kabul edi
len bir hükümle sulh zamanında işlenen fiillere 
de teşmil edilmesinin doğru olmadığı ve 2 nci 
fıkradaki müphem ve muğlak ibarenin tatbikatta 
yanlış hükümler verilmesine, Adlî hatalar işlen
mesine sebebiyet verebileceğini ileri sürerek de
ğiştirilmesini istemiştir. 

Yapılan teklife karşı mütalâaları sorulan 
Adalet ve Millî Savunma bakanlıkları temsilci
leri 161 nci maddenin tadili teklif edilen 2 nci 
fıkrası hükmünün lüzumlu olduğunu ve sulh za
manında da bu fıkra ile cezalandırılan (âmme
mi te^ş ve heyecanını mucip olacak veya hal
kın maneviyatını kıracak şekilde asesiz mübalâ
ğalı ve maksadı mahsusa müstenit haberler yay
mak) cürümlerinin işlenmekte bulunduğunu be
yan etmişlerdir. 

îşi esaslı bir surette inceden inceye tetkik 
eden komisyonumuz, yapılan tartışmalar sonun
da kanun teklifinin kabule şayan olmadığı neti
cesine vermiştir. Çünkü: 

Maddenin değiştirilmesi teklif edil-en 2 nci 
fıkrası hükmü ilerde vukuu muhtemel bir harb-
de milletin mukavemetini kırmak veya azaltmak 
için henüz harbe başlanmadan sulh zamanında 
âmmenin telâş ve heyecanını mucip olacak veya 
halkın maneviyatını kıracak şekilde asılsız mü
balâğalı ve maksadı mahsusa müstenit havadis ve 
haber yaymak cürümlerini işliyenlerin cezalan
dırılmalarını istihdaf etmektedir. 

Teklif sâMmiü"g^e^çesinde de işaret edil
diği veçhile sırf ordunun ve memleketin ilerde 
düşmana' karşî mukavemetini kırmak için bâzı 
asıls.z ve yalan haberlerin sulh zamanında da 
gizlice ve kasdı mahsus ile yayılmaları kabil ve 
vâkıphr, Meselâ yurdumuz halen harb halinde de
ğildir. Buna rağmen Kore'deki kuvvetlerimiz hak
kında komünistler ve anaşistlerce yalan veya 
yanlış bâzı heyecan verici haberler yayiabilir. 
Bunlardan yurdun ve milletin fazlası ile zarar 
görecekleri şüphesizdir. Nitekim sayın teklif sahi
bi de bunu kabul ederek düşmanın 5 nci kol ve 
komünistlik faaliyetlerinde bulunabileceğine ve 
bu gibi hallerde 161 nci madde hükmünün sulh 
zamanmda da tatbiki gerektiğine gerekçede işa
ret etmiştir. 

Şu halde sulh zamanında vukubulan bu gibi 
muzır faaliyetlerin önlenmesi ve faillerinin teczi
yesi için 161 nci madde hükmüne şiddetle ihti
yaç vardır. 

Gerçi teklif sahibi kanun teklifinin gerekçe
sinde (Yangın var, adam öldürüyorlar, ırz düş
manları evleri basıyor, mezbahadan kudurmuş 
bir manda kaçmış önüne gelene saldır yor, dur -
mayın dükkânları kapaym) gibi âmmenin telâş 
ve heyecanını mucip olacak as İsız haberler yayıl
masının da bu madde ile. cezalandırılmasına gidi
lebileceğinden bahsetmişse de madde hükmünün 
(Harb ve sulh zamanlarında âmmenin telâş ve he
yecanını mucip olacak, halkın maneviyatını kı
racak ve millî menfaatlere aykırı cürümle
rin tecziyesine mütedair olması ve millî 
menfaatlere aykırı ve halkın maneviyatını 
kıracak mahiyette bulunmıyan sözü geçeıi 
haber ve havadisleri yayanların mezkûr 
madde hükmü ile cezalandırılanı: yacağmın aşikâr 
bulunması dolayısiyle teklif sahibinin bu husus
taki mütalâası yerinde görülememiştir. 

Tadili istenilen ikinci fıkra hükmü tefsire 
muhtaç olmıyacak kadar açıktır. Bu hüküm an
cak umumun telâş ve heyecanını mucip olacak 
veya halkın maneviyatını kıracak mahiyetteki 

( & Sayısı; 2?0) 



— 4 — 
haberleri maksadı mahsusla sulh zamanında ya
yılması fiilinin tekevvün etmesi halinde tatbik 
edilebilir. Maddenin bu fıkrasının kaldırılması 
millî menfaatlere aykırı olan bu gibi cürümleri 
işliy enlerin cezasz kalmalarını intaç edecektir ki, 
bunun caiz görülmiyeceğine şüphe yoktur. 

Yapılan teklif bu sebeplere binaen yer$mM%&* 
bilemediğinden komisyon çöğıı^ğuttea ceddine 
karar verilmiştir. 

Kamutaysm yfcea tmtâtâm ar«Unrnaak #»e-
re Yüksek Başkanlığa somata». 

Başkan Yerine Sözjcü Kâtip 
Balıkesir Balıkesir Balıkesir 

M» fürkuyumcu, M. Erkuyurrıçu V. Asetat, 

î. 
Amta^a 

Olgaç 
Çoruh 

Ankara 
O.Ş. Çiçekdağ 

Çorum 
H. Ortakaoğly, 
Erzurum 

E. Karan 
Konya 

M. Obuz 

M. Güney 
Elâzığ 

E. A. Yöney 
t^anbul 

4 . ydo$ko£ 
Majdin 

0Qr|işJe,r|mi Yüksek ^aışu-
tjayila ajrzetmek ijzere 

muhalifim. 
M . K. Boran 

Yozga4 
N. V. Alcûı 

Çankırı 
C. Boynuk 

Edirne 
M. Emğinün 

Gazianteb 
G. \Kmoğlu 

Kütahya 
8.8. Nasuhoğlu 
Samsun 
W. Tüzel 

{«. Sfty»ı : Wto) 



S. Sayısı: 221 
Konya Milletvekili Ümran Nazif Yiğiter'in, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 398 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ( 2 / 9 ) 

14 . VI . 1950 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 398 nci maddesinin tadiline mütedair bulunan kanun 
teklifi ile gerekçesi leffen takdim olunmuştur. 

Gerekli muamelenin yapılmasına müsaadelerinizi rica ederim. 
Saygılarımla, 

^ . , . , • Konya Milletvekili 
' v " U. N. Yiğiter 

G E R E K Ç E 

Yüksek Büyük Millet Meclisine takdim olunan bir kanun teklifi ile bu asrın medeni ve insani 
icaplarının bir neticesi olarak ölüm cezasının asılmak suretiyle değil elektrik cereyaniyle infaz 
olunmasını teminen Ceza Kanununda, tadil talebinde bulunulmuştur. 

Mezkûr kanun teklifine ait esbabı mucibede arzolunan mütalâalar kabul olunduğu takdirde bu 
cezanın infazına mütedair bulunan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 398 nci maddesinde de 
ona mütenazır bir tadil yapılması zaruridir. Çünkü usulün bu maddesi; Ceza Kanununda ölüm ce
zasının asılmak suretiyle yerine getirileceği kabul olunduğundan bu yolda usuli hükümler vaz'etti
ği gibi ayrıca infazda aleniyet sistemini de vaz'eylemiş bulunmaktadır. 

Halbuki bugün birçok memleketler idam cezasını tamamen kaldırmış bulundukları gibi birçok 
memleketlerde idam cezasını kabulle beraber infaz şeklini en medeni ve insani bir şekilde yerine 
getirmekte ve mahkûmun hayatına öldürücü gazla veya elektrikle kısa bir zamanda nihayet ver
dikleri gibi aleniyet sistemine nihayet vermiş bulunmaktadırlar. 

Şüphesiz ki bu görüş tarzında da büyük ceza âlimi Beccaria'nın çok yerinde olan nazariyeleri 
müessirdir. Bugün ezcümle Fransa'da ölüm cezasının infazı hapishane avlusunda vazifeli adliyeci
lerle maznunun avukatı ve sair ödevli memurlar huzurunda yapılmaktadır. Zira bir mahkûmun 
ölüsünü temaşa edenlerden bir kısmı hicap ve merhamet duyar; bir kısmı da her şeye rağmen bir 
insanın gayesine vâsıl olabileceği kanaatine vâsıl olur. Bu anı, birkaç saatlik çirkin manzarayı gö
renler1 üzerinde asgari ibreti müessire tesiri yaratmaz. 

Bir cimri sahnede cimriye ait gülünç eserleri ne kadar temaşa ederse etsin tiyatrodan çıktıktan 
sonra ilk gideceği yer kasası başıdır. Suçlu da böyledir. Temaşa asla ona ibret vermez. Bu düşün
celerle Fransa'da da 24 . VI . 1939 tarihinde aleniyet kaldırılmıştır. Diğer taraftan öldürülmüş bir 
insanın teşhiri çirkin ve hattâ gayrimedeni bir manzara arzeder. Bu düşüncelerle mümasil medeni 
memleketlerde .olduğu gibi idam cezasının vazifeli memurlar huzurunda ve elektrik cereyaniyle öl
dürme sistemi kabul olunduğu takdirde Adalet Bakanlığınca tesbit olunacak memleketimizin beş 
büyük hapishanesinde tesis olunacak mahallerde infaz olunması ve halk efkârındaki tesirin daha. 
fazla olmasını teminen Usulün 398 nci maddesini tadil »yliyeeek işbu kanun teklifi Yüksek Büyük 
Millet Meclisinin tasvibine arzolunmuştur. 

Saygılarımla. 
Konya Milletvekili 

V. N. Yiğiter 
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KONYA MİLLETVEKİLİ 

YlĞİTER'lN TEKLİFİ 
ÜMRAN NAZİF 

Ceza Muhakemeleri Usulü 
maddesini tadil eden kânun 

Kanununun 398 nci 
teklifi 

MADDE 1. — Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 898 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
tadil olunmuştur: 

ölüm cezasının infazı usulü 
Madde 898 — ölüm cezası; mahkeme heye

tinden bir zat ile Cumhuriyet savcısı ve tabip 
ve zabıt kâtibi ve hapishaneler idaresi memur
larından biri hazır oldukları halde infaz olunur. 

Ancak, mahkûmun mensup olduğu dinin 
ruhani sıfatını haiz bir zat ile mahkûmun mü
dafii dahi cezanuı infazında hazır bulunabilir. 

ölüm cezasının hangi hapishanede infaz olu
nacağı Adalet Bakanlığınca tâyin olunur. In-

rek 
r 
v 
iyot 

itiba 
gireV 

Adalet Komisyonu 

T. B. M: M. 
Adalet Emisyonu 

Esas No. 2/9 
Karar No. 46 

fazı mütaakıp mahkûmun cenazesi teşhir olun
mazı. Hazır bulunanlar tarafından ölüm cezası
nın infazı sureti hakkında bir zabıt varakası 
tutulur. Cezanın bu suretle infaz olunduğu ge-

infaz mahalli, gerekse suç, mahalli Cumhu-
savcılıkları tarafından münasip ve mûtat 

asltalarla yedi gün müddetle ilân olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
ren altı ay geçtikten sonra yürürlüğe 

MADDE 8. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

raporu 

06 . VI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Konya Milletvekili Ümran Nazif Yigiter'in 
(»eza Muhakemeleri Usulü Kanununun 898 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi, teklif sahibi ve Adalet Bakanlığı Tem
silcisi hazır olduğu halde incelendi. 

Teklif sahibinden talınan tamamlayıcı iza
hattan ve gerekçenin tetkikmdan sonra işbu 
kanun teklifinin, infaz edilecek olan ölüm ce
zalarında aleniyet sistemine nihayet verilmesini, 
ve teşhir yapılmamasını istihdaf eylediği müşa
hede edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Temsilcisi bu kanun tek
lifine iştirak edemiyeeeklerini ve esasen mer 'i 
bulunan kanunlarımıza ölüm cezasının aleni 
olacağına ve teşhir yapılacağına dair de bir 
âmir hüküm mevcut olmadığını, son aylar için
de savcılıklara yapılan bir tebiğ ile bu cezanın 
teklifin istihdaf ettiği gayeye uygun şekilde 
icrasına mütaallik tedbirlerin ittihaz kılındığı
nı beyan etmiştir. 

Komisyon üyelerinden Osman Şevki Çiçek-

dağ 

81 kar 
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Idüğ 
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( S. Sayısı : 2?1) 

Muammer Obuz ve îsmet Olgaç ölüm ce
zalarının gizli olarak infazı hakkındaki teklife 

bir gûna itirazları yoksa da infazın teş-
intikal eden safhasının kanunen nehyedil-
ğini ve hattâ Ceza Kanununun 12 nci mad

desinde yazılı olduğu veçhile ana, baba katil
inin ölüm cezalarının icra şekline göre infaz
ımın dahi aleniyete cevaz verildiğinin anla

mı, bilhassa teşhirin ibreti müessire ve 
Mh husule getirmek için kabul edildiğini 
dığını ve bu sistemden feragat edilmesi-
içtimai mülâhazalarla doğru olamıyacağını 

nıütalâaten dermeyan eylemişlerdir. 
apılan müzakereden sonra, Ceza Kanunü-
12 ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanuııu-
898 nci maddelerinin hükümleri, ölüm ce-

ısntım infazında mahdut aleniyeti mündemiç 
u kadar mahdut teşhir esasını da kapsa-
adır. Zira, Ceza Kanununun 12 nci mad-

son fıkrası ölüm cezasına mahkûm 
kimsenin cenaze merasiminin yapılmıyacağmı 

esnam 



tasrih etmektedir ki bunun yasak olarak kabul 
edilmesi teşhir kelimesinin ifade ettiği mâna 
itibariyle ve ıtlakı ile teşhirin memnuiyeti esa
sının derpiş edildiğini göstermektedir. 

Her ne kadar, aynı maddei kanuniyenin 
ana, baba katillerinin ölüm cezası infaz şekil
lerine matuf olarak serdedilen itiraz dahi infaz
dan sonra teşhirin serbest olması lâzımgeldiğini 
ve kanuni takyide tâbi bulunamıyacağına müte
dair bulunmakta ise de, ibareyi kanuniye sarih 
surette infaz şekillerini tesbit etmektedir. Nite
kim ana, baba katilinin icra mahalline yalına
yak, başı açık ve siyah bir gömlek giydirilerek 
götürüleceğini ve hükmün bu şekilde infaz edi
leceğini tesbit eden (fıkradaki icra mahalli) ve 
(infaz olunur) tâbirlerinin delâlet ettiği mâna 
ve vaziyet yukarda izah edilen esasın mesnetle
rini teşkil etmektedir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun mev
zubahis 398 nci maddesi de Ceza Kanununun 
infaz sisteminde sakit kaldığı hususları ihti
va etmekte ve nihai olarak yapılması gereken 
muameleleri de belirtmekte olup her iki ka
nunda. mevzu hükümler bu suretle yekdiğerine 
murtabıt ve yekdiğerine mütemmim olarak 
kabul etmekte zaruret vardır. 

Adalet Bakanlığı mümessilinin komisyon 
müzakereleri sırasında verdiği izahata nazaran 
her iki kanunun zikri geçen maddelerinin esas
larına intibak etmek üzere muktazi tedbirlerin 

alındığını da bildirmiştir. 
înfaz ve teşhir sistemlerinin aleni mahdu-

diyet esaslarına dayanması keyfiyeti, hükmün 
terhibî mânası ve mahabeti ile tevem görülmüş
tür. Binaenaleyh halen mer'i bulunan Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunnuun 398 nci maddesi
nin değişiklik yapılmasını icabettiren her hangi 
bir vaziyet müşahede edilememiş olduğundan 
teklifin reddine komisyon üyelerinden Ankara 
Milletvekili Osman Şevki Çiçekdağ, Konya 
Milletvekili Muammer Obuz, Amasya Milletve
kili îsmet Olgaç'm muhalif oylarına karşı ek
seriyetle karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Y. 
Ankara 

B. §. înce 
Kâtip 

Balıkesir 
V. Asena 

Çankırı 
(J. Boynuk 

Konya 
Muhalifim 

M. Obuz 
Seyhan 
S. Serçe 

Bu rapor Sözcüsü 
Balıkesir 
V. Asena 

Amasya Ankara 
Muhalifim Muhalifim 
î. Olgaç 0. Ş. Çiçekdağ 

Elâzığ istanbul 
/ / . A. Yöney A. Moshos 

Kütahya Samsun 
S. S. Nasuhoğlu F. Tüzel 

Yozgad 
N. Ü. Aletli 
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