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kanunu lâyihası ve' Muvakkat Encümen 
mazbatası (1/615) 100 
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3. — Elâzığ Mebusu Hüsnü (iöktuğ'un, 
Arzuhal Encümeninin 11 . II . 1957 tarih
li haftalık karar cetvelindeki 4317 saydı 
Karara ait (21 S. numaralı) işin ['muini 
Heyette müzakeresine dair takriri ve Ar
zuhal Encümeni mazbatası (4/281) 107 
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1. — Sinob Mebusu Vehbi Dayıbaş'm, 

Vezirköprü -• Durağan, Boyabat - Taşköprü 
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İ. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Tokad Mebusu Hulusi Bozbeyoğlu'nun, Türk 
Kanunu Medenisinin 634, 642 ve Borçlar Kanu
nunun 18 ve 392 nci maddelerinin tefsiri hak
kındaki takriri, talebi üzerine, geriverildi. 

Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Hükümeti
mizin Cezair hâdiseleri dolayısiyle Fransız 
Hükümeti veya Birleşmiş Milletler nezdinde 
bir teşebbüste bulunmayı düşünüp düşünmedi
ğine dair Hariciye Vekilinden olan şifahi su
ali, Vekil hazır bulunmadığından, gelecek İn
ikada bırakıldı. 

Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, köy eğit
menleri hakkındaki şifahi sualine Maarif Vekili 
Tevfik ileri cevap verdi. 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
Trabzon'un buğday ihtiyacına dair iktisat ve 
Ticaret Vekilinden şifahi suali, Vekil hazır 
bulunmadığından, gelecek inikada bırakıldı. 

Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, Suriye 
hududu boyunca kaçakçılığın önlenmesi maksa-
diyle memnu mmtaka olarak ilân edilen saha
ya dair Dahiliye Vekilinden şifahi sualinin ce-

Şifahi sual 
1. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 

Başvekile maruzatta bulunan bir vatandaşın ka
rakola götürüldüğü hakkında Demokrat izmir 
Gazetesinde intişar eden haberin doğru olup ol
madığına dair şifahi sual takriri Dahiliye Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/358) 

Tahrirî sualler 
1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakeıoğlu'nun, 

Malatya vilâyetinin sulama işlerine dair tahrirî 

Teklifler 
1. — Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt'-

un, Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan bi
nalar hakkındaki 6188 sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi (2/475) (Da
hiliye ve Adliye encümenlerine) 

2. — Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt '-
un, Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi (.2/476) (Ticaret, Dahiliye, Adliye ve Büt
çe encümenlerine) 

vapJandırılması için mehil talebedilmiş bulun
duğundan sual, tehir olundu. 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 1 Hazi
ran 1956 tarihinden bugüne kadar Cumhuriyet 
müddeiumumilerinin talebiyle toplattırılan ga
zete ve mecmualara dair Adliye Vekilinden şi
fahi suali, Vekil hazır bulunmadığından, gelecek 
inikada bırakıldı. 

Niğde'nin Aksaray kazasının Mandama kö
yünün 44 numaralı hanesinde kayıtlı Ibrahim-
oğlu Hasan Koyuncu diğer soyadı Kuyumcu'-
nun ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki Ad
liye Encümeni mazbatası kabul edildi. 

Zirai mücadele ve zirai karantina kanun la
yihanın maddeleri üzerinde görüşüldü. 

10 . V . 1957 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis vekil i. Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 
Fikri A pay dm Hakkı Kurmel 

Kâtip 
Van Mebusu 

Muslih Görentas 

sual takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/3,30) 

2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, İn
giltere Hükümeti adına Kıbrıs Adasının taksimi
ne mütaallik olarak yapılmış her hangi bir taah
hüdün mevcudolup olmadığına dair tahrirî sual 
takriri Başvekâlete gönderilmiştir. (7/331) 

3. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlır-
nun, Orman Umum Müdürünün istifaya mecbur 
edilmesi sebebine dair tahrirî sual takriri Ziraat 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/332) 

Tezkere 
3. —• Karayolları Umum Müdürlüğünün 

1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat Reisliği tezkeresi (3/508) (Divanı Mu
hasebat Encümenine) 

Takrir 
4. — Tokad Mebusu Hulusi Bozbeyoğlu'nun,. 

Borçlar Kanununun 18 nci maddesinin tefsiri 
hakkında takriri (4/290) (Adliye Encümenine) 

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C I CELSE 
Açılma saati : 15,05 

REÎS — Reis vekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

RElS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Hatay mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

REİS — Celseyi açıyorum, efendim. 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Hükü
metimizin Cezair hâdiseleri dolayısiyle Fransız 
Hükümeti veya Birleşmiş Milletler nezdinde bir 
teşebbüste bulunmayı düşünüp, düşünmediğine 
dair Hariciye Vekilinden şifahi suali (6/339) 

REÎS — Mehmet Hazer buradalar, Hariciye 
Vekâleti Vekili bulunmadıklarından gelecek İni
kada talik ediyoruz. 

A — Şifahi sualler ve bir cevap 

B. M. M. Reisliğine 
Ankara 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İşletmeler Ve
kilinden sözlü olarak ve bizce meselelerin ehem
miyetine binaen gecikmeden cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Hüseyin Balık 

2. — Trabzon Mebusu 31ahmut Goloğlu'nun, 
Trabzon'un buğday ihtiyacına dair iktisat ve 
Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/346) 

REİS — Mahmut Goloğlu buradalar, İktisat 
ve Ticaret Vekili bulunmadıklarından gelecek 
inikada talik ediyoruz, efendim. 

3. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 1 Ha
ziran 1956 tarihinden bugüne kadar Cumhuri
yet müddeiumumilerinin talebiyle toplattırılan 
gazete ve mecmualara dair Adliye Vekilinden 
şifahi suali (6/350) 

REÎS — Nüvit Yetkin yoklar, sual sahili bu
lunmadığı için geledek înikada talik ediyoruz, 
efendim. 

4. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Balıkhn, 
Zonguldak kömür istihsaline ve çimento fabrika
larının inşa seyirlerinin hangi esasa göre yürü
tüldüğüne dair sualine İşletmeler Vekili Samct 
Ağaoğlu'nun şifahi cevabı (6/351) 

REÎS — Hüseyin Balık buradalar, Vekil Bey 
de buradalar, suali okuyoruz, efendim, 

1. Zonguldak kömür istihsaline son yıllarda 
Hükümetimizin neler ilâve ettiğini ve nelere şim
diki umumi duruma göre ihtiyaç olduğunu ve 
her an artan ihtiyaç fazlalığına ne tedbir düşü
nüldüğünü, 

2. Çimento fabrikalarının inşa seyirlerinin 
hangi esasa göre yürütüldüğü ve takdim tehirle
rini lütfetmelerini. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-
LU (Manisa) — Çok muhterem arkadaşlarım; 
Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık arkadaşımızın 
sorusu iki kısımdan ibaret, Birincisi kömüre 
aittir, aynen okuyorum : 

(Zonguldak kömür istihsaline son yıllarda 
Hükümetimizin neler ilâve ettiği ve şimdiki umu
mi duruma göre nelere ihtiyaç olduğu ve her an 
artan ihtiyaç fazlalığına ne tedbir düşünüldüğü.) 

Sorudan, mesuliyet sahama intikal eden kı
sımlarına cevap vereceğim. Yalnız evvelâ şuna 
işaret edeyim ki, soruları vazıh değildir. 

Soru sahibinin bir taraftan Zonguldak Mebu
su, bir taraftan da öteden beri Bütçe Komisyo
nunda ve Heyeti Umumiyede kömür ve Zongul-
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dak meselesi üzerine duran ve bu mevzuda de
rin bilgisi olması lâzım gelen bir arkadaşımız 
olduğunu düşündüm ve bu sorunun haddizatın
da İçtüzükte yazılı olduğu gibi kendisine bir şey 
öğretmeyi istihdaf etmek maksadına matuf ol
madığını kabul etmek gerekir; ancak kömür me
selesi üzerinde Demokrat Parti iktidarının yap
mış olduğu işleri bir kere daha mesul vekilin ağ
zından efkârı umunıiyeye duyurmaya vesile ver
diğinden, kendilerine teşekkür ederim. Çünkü, 
Hüseyin Balık arkadaşımız sormak istedikleri şe
yi gayet iyi bilmektedirler. 

Sonra bir noktaya daha işaret etmek istiyo
rum: «Sorumun cevabını gecikmeden istiyorum.» 
diyorlar. Geciktirmek mûtadımız değildir. Buna 
neden ihtiyaç hissetmişler, ben bunu anlıya ina
dım. 

Şimdi müsaade ederlerse hepinizin bildiği ve 
kendisinin de bildiği bâzı hakikatleri rakamlarla 
ifade edeceğini. Diyorlar ki : «Zonguldak'ta 
1950 senesinden bu yana Demokrat Parti ikti
darı kömür istihsaline ne ilâve etmiştir?» Ceva
bım. rakamlarla vereceğim: 1. 1949 senesinde 
istihsal ne idi? 1956 sonunda senelik istihsal neye 
yükselmiştir"? 

2. 1949 da Zonguldak'ta kömür istihsal eden 
tesisFer ne idi? 1956 sonunda ne olmuştu]*? 

î>. 1949 da Zonguldak'ta istihsal edilen kö
mürün vasfı nedir; .1956 sonunda ne olmuştur? 

Bunları umumi rakamlar halinde kendilerine 
ve Yüksek Heyetinize arz edeceği im 

Muhterem arkadaşlar; 1949 dan 1956 sonu
na kadar tuvönan istihsali; 1949 da, program 
olarak 4 100 000 ton. olan kömür istihsali 1956 
sonunda 5 9.>> 000 olarak tahakkuk etmiştir. 

Fiilî istihsal olarak, 1949 sonunda 4 181 o75 
ton, 1956 sonunda 5 888 -508 ton olarak tahak
kuk etmiştir. 

Satılabilir olarak : 1949 sonunda 2 705 9kl 
ton olan istihsal .1956 sonunda '•> 717 2:> 1 ton 
olarak tahakkuk etmiştir. 

1957 senesinin ilk dört aylık istihsali günde 
18 bin tonu aşmak suretiyle en yüksek derece
ye gelmiş bulunmaktadır. 

Umumiyetle kömür ihtiyacına ve kömür is
tihsal tedbirlerine taallûk ettiği için müsaade 
ederseniz linyit istihsaline ait de birkaç rakam 
vereceğim : 

1950 yılınla garp linyitleri istihsali 1 005 000 
ton. 1956 da 1 945 650 tondur, 

. 1957 C : 1 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Yüzde olarak ne kadar olduğunu da 
söyle. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-
LU (Devamla) — Muhterem arkadaşlar; artış 
yüzde iki yüz yirmi birdir. Şimdi bu seneler 
arasındaki rakamları ayrıca vermeye lüzum 
görmüyorum. Bu söylediğim büyük rakamlar 
1950 den bu yana fiilî istihsal neticeleri olarak 
kömür istihsaline neler ilâve edildiğini göster
mektedir. Bununla, da iktifa etmiyorum. 

1949 senesinde hususi sektöre ait linyit is
tihsali 267 109 ton iken 1956 sonunda bu istih
sal. 760 521 tona yükselmiştir. Yüzde iki yüz 
seksen beş bir artış... Birinci büyük rakamla
rım bunlar. Hüseyin Balık Bey bunları çok iyi 
biliyor. 

Şimdi Hüseyin. Balık Beyin asıl öğrenmek 
istediği, muhalefetimizin öteden beri çok haklı 
bir endişesini bir kere daha belki meydana vur
mak idi. Kömür, ihtiyacımız karşısında kömür 
istihsalimiz yetecek mi? İspat edeceğim, yete
cektir, yetişmiştir. Gittikçe tezayüdetmckte 

ı bulunan sanayi ihtiyaçlarımızla mütenasip ola
rak istihsalimiz de artacaktır. Tedbirlerimiz « 
alınmıştır ve muvaffakiyetle tatbik olunmak
tadır, olunacaktır. 1956 sonunda taşkömürü 
ihraç, mevkiine geldiğimizi Yüksek Meclisin hu- > 
zurunda, bütçe görüşmeleri münasebetiyle arz 
etmiş bulunuyorum. Arkadaşımız müsaade eder
se yitıe bu dediklerimi iktisadi edebiyat sahasın
dan çıkararak rakamlar sahasına intikal ettire
yim . 

İstihsalimizin ihtiyaçlarımızı karşıladığının 
| işaretleri mi nelerdir? 
I Birinci işaretimiz; sanayimizin mevcut kömür 
! stoklarıdır. Müsaade ederlerse bcllibaşlı sanayi-
{ mizin 1949 senesinde vasati stokları ile, 1956 se-" 
j nesindeki vasati stokları ve 1957 Nisan sonu iti-
j bariyle stok vaziyetlerini arz edeceğim. Evvelâ 
j Karabük'ten başlıyorum. 1949 senesinde vasati 
j stoku 5 931 tondu. 1956 senesinde 9 841 ton oldu. 
j 1957 Nisan sonunda 28 899 ton oldu. Gündeliği 
! hesabedecek olursak gündelik vasatisi beş ton

dan 14 tona çıkmış bulunmaktadır. 
ı Demiryollarının vasati stoku 9 988 tondu. 1956 
| da 25 448 tona çıkmıştır*. 1957 senesi Nisan ayı-
I ınn sonunda ise 66 776 tona çıkmış bul un makta-
1 dır. Büyük hâdiseler olmazsa 100 bin tona, yani 
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öteden beri idealimiz olan stok miktarına geti- I 
receğiz. 

Çimento sanayimize geçiyorum. 1949 da dört 
fabrikamız, yani dört stok yerimiz vardı: Zeytin-
burnu Çimento Fabrikasının 1949 daki kömür' 
stoku aşağı - yukarı 21 günlük, 1957 de ise 31 
günlük stoku mevcuttur. Danca'nın 1949 da 7 
günlük, 1957 de 15 günlük, Kartal'ın 1949 daki 
14 günlük stokuna mukabil 1957 Nisanı so
nunda 35 günlük stoku mevcuttur. Sivas'
ın J949 da 9 günlük, 1957 Nisanında 22 
günlük stoku vardır. İstanbul Elektrik Fabrika
sının J949 da 13 günlük stokuna mukabil 1957 
Nisanı sonundaki stoku 39 günlüktür. Denizcilik 
Bankasının stoku 1949 da 6 günlük olduğu hal
de 1957. Nisanında 29 günlüktür. 

Muhterem arkadaşlarım, bellibaşlı sanayii
miz için bunu arz etmiş bulundum. Bu stok ra
kamları, yeni kurulan yepyeni sanayiimizin stok
larını nazara almadan ifade edilmiştir. Meselâ; 
çimento fabrikalarına Eskişehir Çimento Fabri
kası ve Ankara. Çimento Fabrikası ilâve edil
miş bulunmaktadır. Bunların 15 günlük stokları 
mevcuttur. İzmir sanayii... İzmir mebusları bu
radadırlar. Rakamları verebilirim. İzmir sana
yii de bir aylık stokla çalışmaktadır. 

Hüseyin Balık arkadaşım, bunları bana söv- s 
lcttiği için tekrar kendisine teşekkür ederim. ( 

Nedir istihsalimiz? Elde edilmiş olan netice
lerden birisi, kömür bakımından emin bir tarz
da çalışmak. Bu stoklar sanayiimizin emin bir j 
tarzda çalışmaya doğru gittiğini göstermekte- ! 
dir. Bu emniyet teessüs etmiş bulunmaktadır. j 

Muhterem arkadaşlar; şimdi çok ehemmiyet- j 
li bir noktaya daha temas edeeeğim. Kömür istihsa
limiz memleketin yalnız bugünkü sanayinin de- j 
ğil, müstakbel inkişafları göz önünde tutmak I 
suretiyle, artırıcı tedbirlerin alınmasında ve bu 
tedbirler meyanında büyük linyit ocaklarında 
elde edilen linyit kömürünü taş kömürü yerine ı 
ikame eden tedbirleri de zikretmek lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar, yalnız 1956 yılında j 
460 bin ton taş kömürü yerine 514 bin ton Lin
yit ikame edilmiş bulunmaktadır. Gene aynı se
ne içerisinde 254 bin ton taş kömürü yerine Bat- ı 
man'dan istihsal edilen 127 bin ton (fııel oii) J 
yakılmıştır. 1955 ve 1956 senelerinde taş kö
mürü yerine linyit ve Batman'dan istihsal et- j 
fiğimiz (fuel oil)u gerek nakliyemizde gerek- j 
se fabrikalarımızda yakma politikasını tatbik i 

. 1957 C : 1 
I etmemiş olsaydık 1 250 000 ton daha fazla. 

taş kömürü yakmak'mecburiyetinde kalmış ola
caktık. Bizim sanayi politikamızın esası taş 
kömürü yerine mümkün olduğu kadar linyit 
kömürünü yakacak tertibatı yapmaya fabrika
larımızı mecbur etmektir. Diğer taraftan elek-
tir-ifikasyon programımızda elektriğin kömür 
yerine ikame edilmesi devrine çok yaklaşmış 
bulunmaktayız. Bütün bunlar yapıllırken, arz 
edeyim ki - Hüseyin Balık arkadaşım da duy
sun - bu memleketin esaslı yakıtı doğrudan 
doğruya linyit olacaktır. Ve bugnükü taşkö-
mürünü bir yandan kimya sanayimizin belli -
başlı maddesi haline getireceğiz. Diğer taraf
tan ihraç malı yapacağız. Bunlar bugünden ta
hakkuk etmeye başlamıştır. 

Şimdi arkadaşlar bu arada tedbirlerimiz
den bâzılarını izah edeyim. D. D. Yolları stok
ları yükseliyor. Bunun yanında trafiğinin de 
süratle arttığını 1956 sonunda bilhassa arttı
ğını ifade etmek mecburiyetindeyim. Stoklar 
buna rağmen 7 misli artmıştır. Çok kısa bir 
âtide Yüksek Meclis, bu memleketin esaslı bir 
kömür ihraceden memleket haline geldiğini, 
gayrikabili ret ve gayrikabili münakaşa ra-

j kamlarla öğrenmiş olacaktır. 
I Devlet Demir Yolları 1949 da linyiti almı-
j yor gibi idi. 1951, 1952, 1953. senelerinde ısrar

lı çalışmalar neticesi, günde 400 - 450, âzami 
I 600 ton linyit alıyordu. Bugün 1 500 ton linyit 
S veriyoruz. Nakliyemizde linyiti, taş kömürü 
\ yerine ikame edeceğiz. Denizyolları nakliya-
I tında, İstanbul ve İzmir Denizyolları % 25 
j nispetinde linyit kullanmaktadır. Hüseyin Ba-
| lık arkadaşımız belki bunları bilmiyordu, bun-
i lan söylemekte isabet olduğuna kaaniim. 

Şimdi neleri ilâve ettiğimizi istihsal neti
celerini rakam söyliyerek arz ettim. Biraz da 
tesislerden bahsetmeme izin vermenizi rica ede
rim. 

J Zonguldak Mebusu kadar bunu şu memle
kette iyi bilecek başka hiçbir insan olmaması 
lâzımgelir. Gayet iyi bilir, birincisi saatte 500 
ton yıkama kapasiteli, diğeri saatte 750 ton ka-

I pasiteli çok büyük, Avrupa'da dahi büyük sayı
labilecek kapasitede iki lâvuar çoktan bitmiş, 

! faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 
j Yine arkadaşımız çok iyi bilir ki, kömür tah-
i mil ve tahliyesi bakımından Avrupa'nın büyük 
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bir limanı sayılabilecek Zonguldak liman tesisatı 
da çoktan bitmiş, faaliyete başlamış bulunmakta
dır. Yine arkadaşımız iyi bilirler ki, amenajman 
plânında mevcut çok uzun kuyulardan birisi olan 
Uzun Mehmet kuyusu açılmış ve faaliyete geçmiş 
bulunmaktadır. 

Arkadaşımız yine iyi bilirler ki, sistem met
rik tesisleri bitmek üzeredir. 

Bilmiyorum arkadaşımız bunları neden dolayı 
soruyor. Soru müessesesi diyor ki, mebus bilme
diği şeyleri sorup öğrenecektir. 

Heyeti Celilede, içinizde bunları bilmiyen ola
bilir, fakat bilhassa Zonguldak mebusları ve bun
ların arasında Hüseyin Balık gibi dikkatli ve mü
temadiyen tenkid peşinde olan bir arkadaşımın 
bunları çok yakından bilmesi lâzımdır ve ben bil
diğine tamamen kaani bulunuyorum. 

Bunlar için sarf ettiğimiz paraların miktarı
nı da isterlerse söyliyeyim. 

Bakınız arkadaşlar; amenajman programının 
umumi yekûnu 504 milyondur. 1956 senesinde 
bunun için 314 milyon tamamen sarf edilmiştir. 
Bunun dış tediyesi 120 milyon liradır. 

Şimdi, bence Hüseyin Balık arkadaşımın so
rusunun asıl üzerinde durmak istediği ikinci nok
tasına geliyorum. Daha doğrusu arkadaşım birin
ci soruyu köprü yapmış ve asıl üzerinde durmak 
istediği ikinci soruya atlamıştır. 

Aynen okuyacağım, diyor ki : «Şimdiye ka
dar çimento fabrikalarının inşa seyirleri hangi 
esasa göre düzenlenmektedir ve takdim ve tehir
leri nasıl yapılıyor?» 

Yani demek istiyor ki; çimento fabrikalarının 
inşaat seyri nasıl gidiyor. Falan yerde başlıyan 
çimento fabrikası hangi tarihte başladı ve hangi 
tarihte nihayete eriyor? öğrenmek istediği bu. 

Fakat bence daha çok dairei intihabiyesindeki, 
Bartın'daki Çimento Fabrikasmdaki macerasını 
öğrenmek istiyor. 

Yalnız, peşinen şunu arz edeyim, çimento 
fabrikaları için yapılan mukavelenamelerde falan 
tarihte başlıyacak ve falan tarihte bitecektir diye 
tarih konmaktadır. Mukavele tarihi evvel olmak
la beraber birinci mukavelede çıkarı aksaklıklar 
ihtilâflar, ikinci mukavelede olmaz. Bakarsınız 
ikinci mukavelenin tatbikatı birinciyi geçer. Bun
lar her zaman görülen şeylerdir. Bu bakımdan
dır ki, sorusunun asıl maksadı çimento fabrika
larımızın umumi seyrini değil, yalnız Bartın Çi-
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mento Fabrikasının vaziyetini öğrenmektir. îzin 
verirse kendisine anlatayım. 

Muhterem arkadaşlar; Bartın'da bir çimento 
fabrikası kurulmasına karar verilmiş, yeri tesbit 
edilmiş, makinalarmm epey büyük bir kısmı Bar
tın'a getirilmiştir. Temel atma için kazılar baş
lamış, bir kısmının temeli atılmış, asıl fabrikanın 
temelinin atılacağı yerlerde toprak su içinde çık
mıştır. Çünkü burada arazi dolmadır. Bu sefer 
(inşaatı hangi esasa göre yapmak lâzımdır?) di
ye bir teknik ihtilâf meydana çıkmıştır. Yorma
yayım sizi, bu teknik işi ne ben, ne de Hüseyin 
Balık bilebiliriz. Yani on, yirmi metre kazıldığı 
zaman temelin sağlam olabilmesi için ne sistem 
kazık temeller yapmak lâzımgelir? 

Bunun hakkında iki teknik heyet, profesör
lerden ve mütehassıslardan mürekkebolan he
yetler, noktai nazarlarını söylemişlerdir ve 
mesele de buradan çıkmıştır. Mesek vekâlete 
geldi. Bizzat bendeniz bâzı milletvekilleri arka
daşlarımla beraber Bartın'a gittim, vaziyeti ma
hallinde gördüm. Orada iki şey gördüm: Biri 
bu vaziyet, diğeri çok menfi bir propaganda! 
biraz sonra iki kelime ile ona temas edeceğim, 
arkadaşlar. * 

Bu vaziyet karşısında, bu teknik meselenin 
etrafını sarmak istiyen samimî, gayrisamimî 
propagandaların yarattığı hava karşısında mü- * 
tehassıslarlan 3 ncü bir teknik heyet teşkil edi
lerek onların mütalâalarına göre karar vermek
tense, yok hükümetin nüfuzu, yok şu mebusun 
tesiri altında kaldılar, şu bu gibi herhangi bir 
dedikoduya imkân ve meydan vermiyecek bir 
yola gitmenin daha münasibolacağoıı düşün
dük. Hükümet Reisine vaziyeti arz ettik ve onun 
muvafakatini almak suretiyle, Avrupa'dan veya 
Amerika'dan bu sahada dünyaca tanınmış iki mü

tehassısın getirilmesine karar verdik. Mütehas
sıslar gelecekler. Bunlara ieab ettiği takdirde 
yardımcı ve müşavir olarak Türk mütehassısla
rını da katacağız. Bütün bu heyetin tavsiye ede
ceği şekle göre Bartın Çimento Fabrikasını te
sis edeceğiz. Hüseyin Balık Bey, size daha ev
vel de söyledim; bu cevabı vereceğimi biliyor
dunuz. 

Demin, «biraz sonra kısaca temas edeceğim» 
dediğim dedikoduya gelince: Muhterem arka
daşlar ; gecikme neticesinde Zonguldak 'ta yapıl
masına karar verilmiş olan Bartın Çimento Fab-
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rikasınm yapılamıyacağı, sebebolarak, Zongul
dak Milletvekillerinden birkaçının D. P. den 
sözde uzaklaşmış olmaları ileri sürülüyor ve 
«D. P. seçimi geçirmeye çalışıyor, yapacağım, 
edeceğim, kılacağım diyor ama seçim olduktan 
sonra da hiçbirini yapmıyor» şeklindeki sözler 
söyleniyor. Yani muhterem Zonguldak halkını 
aldattıktan sonra bunlar yapılmıyacak, demek 
istiyorlar. Arkadaşlar, bırakınız bizi, muhterem 
Zonguldak halkı hele aldatılmayı asla kabul et
mez. Bu şekildeki propagandalar aldı yörüdü. 
Halbuki bunların hiçbiri doğru değildir. 

İşte arkadaşlar; Bartın Çimento fabrikasının 
hikâyesi de bundan ibarettir. 

Şimdi; mütehassıslar ne zaman gelecek? îki 
gün evvel sordum ; çok kısa bir zamanda memle
ketimize gelecekler, vaziyeti tetkik edecekler, 
nihai raporlarını verecekler. Biz de lâzlmgelen 
kararları alacağız. 

Hüseyin Balık arkadaşımızın sordukları sua
le şimdilik vereceğim cevaplar bunlardan iba
rettir. 

REÎS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım; Demokrat Partinin muvaf
fakiyetleri beni ancak iftihara sevk eder. Eğer, 
Demokrat Partinin muvaffakiyetleri beni ren
cide ederse, buna, benim kaba ve iyi olmıyan 
tarafım demek lâzım. Ben Demokrat Partiden, 
aranızdan aynlalı, 1,5 sene oluyor. O günden 
bugüne kadar Demokrat Parti hakkında ne da-
yirei intihabiyemde ve ne de Türkiye'de bir şey 
konuşmak istemedim. Ben düşündüklerimi ve 
bana verilen vazifeyi elimden geldiği kadar bu 
kürsüden ifa etmeye çalıştım ve bu kanaatte
yim. 

Zonguldak kömürleri meselesi; ben Zongııl-
dak'm içindeyim ve oranın mebusuyum. Zongul-
dak'm bir amenajman projesi vardır, 1950 sene
sinden evvel tanzim edilmiştir. 1950 senesinden 
evvel tanzim edilen projenin her sene daha mü
tekâmil olarak ikmali arzu edilmişti. Yalnız kö
mürün mikdarı mevzuubahis değildir, arkadaş
lar. Kömürün yakıt gücü, kuvveyi mııharrikesi 
mevzuubahistir. Eğer yalnız ton mevzubahsol-
saydı, yalnız yarısı toprak olarak çıkan araba
ların mikdarı mevzubahsolsaydı mesele kalmaz
dı. 1950 senesinden evvel yapılan proje tatbik 
edilse ve ieabettirdiği masraflar yapılmış olsay-
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di, yalnız bizim hesaplarımıza göre değil, Hü
kümetin bir müessesesi olan Umumi Murakabe 
Heyeti tarafından verilen raporlara göre 200 
milyon lira daha masraf yapılsa idi, 5 milyon 
ton daha fazla istihsal edilir, bugünkü rayiç 
üzerinden 500 milyon liralık bir gelir sağlanır
dı. Şu rakamlar böyle olmuş, bu rakamlar şöy
le olmuş denilebilir, ama arkadaşlar, biz orta 
yaşlarımızdan beri biliriz ki, o tarihlerde kö
mürün toprak nisbeti yüzde 30 du, hiçbir za
man bunun üstüne çıkmamıştı. Fakat 1950 se
nesinden sonra bâzı hususların tesiri altında 
kömürde toprak nisbeti yüzde 40, hattâ 50 ye 
çıkmıştır. Çünkü istihsalde bir prim usulü tat
bik edildi. Bunu biz de istedik. Ama iyi tat
bik edilmedi. Amelesi olsun, teknisiyeni olsun 
prim dolayısiyle fazla ihraç yapmaya gayret et
ti, toprak nisbeti de işte böyle yüzde 40 - 50 
yi buldu. Rakamlar Vekil Beyir\ söylediği gibi 
doğrudur, ama amenajman raporu tatbik edil
se idi, bugün kömür istihsali 5 milyon ton ar
tabilir yani lâve kömür artabilir ve tonunu 
vasati 100 liradan hesabedersek 500 milyon 
Türk lirası elde ederdik. Tatbiki mânada her 
şey. konuşulabilir, sağından da konuşulabilir, 
solundan da menfi de müspet de. Orta yerdeki 
realite, fabrikaların ihtiyacıdır. Kömür istihsa
li ; Türkiye'nin bugünkü ilerlemesi, faaliyeti 
nispetinde artmış değildir. Bunun sıkıntısını 
ileride hepimiz çekeceğiz. İstihsalin fazlalığını 
istiyeeeğiz. Kömür kâfi değildir. 

Bugün amenajman projesi tatbik edilmedi
ği halde, o nispet muhafaza edilmediği halde; 
elde edilen retice iftiharla söylenebilecek bir 
haldedir. Amenajman plânları, 1950 ihtiyaçları 
göz önünde tutularak hazırlandı. Eğer Demok
rat Parti hükümetleri bugünkü ihtiyaçlar kar
şısında bir amenajman tatbikatı yapmış olsa
lardı, istihsal nispetlerini daha da artırmış olur
lardı. Elde edilebilecek olan nispetten eksik alı
yoruz ve bunu kabul ediyoruz. Netice olarak 
havzada bir reforma ihtiyaç vardır. Havza'da 
yeni bir idare lâzımdır. Yeni bir usulle istihsali 
artırmak ve temiz kömür çıkarmak yollarını 
aramak lâzımdır. Aramadığımız takdirde, şim
diye kadar içimizden gelen, gönlümüzden ge
len bâzı hususları söylediğimiz gibi, zamanı ge
lince hepsi meydana çıkacaktır. Bir sene evvel 
söyledik, bir sene sonra çıktı. Şimdi de bunu 
söylüyoruz. 
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Çimento fabrikasına gelince; ' . 
Ben bütün çimento fabrikalarının seyrini ta-

kibetmediın. Yalnız bizim dairei intihabiyemiz-
de bir Bartın Çimento Fabrikası vardır Vekil 
gelmiş, tetkik etmiştir. Yanındaki arkadaşlara 
şöyle hitabetmiştir; demiştir ki: Arkadaşlar, Bar
tın Çimento Fabrikasının ham malzemesi hak
kında bana yanlış malûmat verdiniz; yahut ver- | 
diler, halbuki ham malzeme, çimento fabrikası
nın yanında; niçin beni iğfal ettiler, diye ora
da bulunanlara, yahut bulunmıyani ara bir ih
barda bulunmuştur. Bu çimento fabrikası yapı
lacaktır, demiştir. 

Arkadaşlar, Bartın Çimento Fabrikası hak
kında konuşmak benim için bir- küçüklük ol
masa gerek. Ben, Bartınlıyım. Bartın'da doğup 
büyüdüm. Bartın Çimento Fabrikasını takibet-
tim. Hükümet anlayış gösterdi. Başvekil, 'muh
terem Başvekil anlayış gösterdi. Çimento Fab
rikasını Bartın'a tahsis ettirdi. Fakat bu
güne kadar çimento fabrikasının seyri iyi git
medi. Sebep şu arkadaşlar: Fabrikanın yanında 
stokhol denilen bir ilâve vardır. Bu ilâve vasıta-
siyle fabrikaya gelen malzemenin hareketi sağ
lanır. Avrupa'nın birçok yerinde bu stokholden 
istifade edilir. Fakat 20 aydan beri bu mevzuda 
yapılan etüd bitmiş değildir, istediğimiz zaman ve
ya hükümet arzu ettiği zaman böyle basit bir 
fen meselesi şöyle dursun, bundan daha muğlâk 
meseleleri kısa zamanda hallediyor. Fakat bu 
böyle olmadığı için malzeme birikir ve mütaalı-
hidin müddeti biter ve her geçen ayda masraf 
bir kat daha artar. 40 milyon liralık masruf bir 
sanai müessesesine isabet ederse ve 20 ayda iki 
milyon lira yaparsa ve bu arada üç, beş milyon
luk tesis malzemesi beklerse, transfer tazyiki da 
nazarı dikkate alınırsa, 20 ay etüd için beklemek 
yazık değil midir bu memlekete? Üzüldüğüm 
budur. 

Temel müsait değilse, olmıyacaksa, ki ben buna 
kaani değilim, mütehasnıs olmamakla beraber 
memleketin her yerindeki tesislerde toprak çü
rüklüğü mevzuubahistir. Yapılacak bir fabrika 
için, bir apartman, için de temel çürüklüğü mev- I 
zuubahistir. Bunların takviye yolları mütehas-
sıslarmca malûmdur. Bunun tetkiki, etüdü 20 
ay devam etmez. 20 ay 15 milyonluk malzeme 
beklemez. İler ay yüz bin lira masraf yapmak 
doğru değildir. 

— 96 

. 1957 C : 1 
Bugünlerde duyduğumuza göre, arkadaşların 

Bartın'ı teşrifinden sonra buraya geldiklerinde 
müessese' içinde salahiyetli bir adam diyor ki 
«Ben burada iken Bartın'a çimento fabrikası 
yapılamaz» (Soldan, kim? Sesleri) Biraz sonra 
arz ederim. Çünkü, bir rapor tanzim ettik, bu 
rapor hakkında Vekilin de malûmatı var, diyor. 
Bundan. Başvekilin de malûmatı vardır. Bartın 
deresi âdi bir deredir, Bartın boğazı yalnız ge
nişlemek ister, çimento fabrikasının kurulacağı 
yer sığdır, aktarma yapmak icabeder deniliyor. 
Çimento münakalesi, dört beş tonluk vapurlarla 
olmaz. Türkiye'de çimento münakalesinin onda 
dokuz buçuğu motorlarla olur. 200, 150, 100 ve 
daha küçük tonajdaki motorlarla olur. Çimento, 
büyük vapurlarla nakledilirse yapılan masrafı 
kaldırmaz. Çimento nakliyatı vapurlarla olmaz. 
Avrupa'dan vapurlarla gelir, Türkiye'de müsteh
lik sahaya vapurlarla nakledilir. Bartın limanı
na o - 500 tonluk vapurların girmesi gösteri
yor ki, burada bir liman kurulabilir, üzeyir 
Avunduk, Medeni Berk, 14 tane fabrikanın en 
iktisadi, ve en rantabl olanının bu olduğunu 
söylediler. Sayın Başvekil bir gün, kapının 
önünde, antrede bana dedi ki, sen bizi teşvik 
ettin, siz teşvik ettiniz, şimdi ben senden, daha 
fazla memnunum bu işten. Demek ki, arkadaş
larından, alâkalılardan orada yapılan bu tesi
satın iktisadi olduğunu iyice öğrenmişler ki, 
bana bunu söyledi. Bundan 20 ay, iki sene son
ra, birinci mütaahhidin mukavelesinin bitimin
den sonra bu temel, stokhol meselesi mevzuu-
bahsolııyor. Bugünkü verilen karar, Başveki
lin emrettiği ve kendisine bildirildiği üzere, 
Bartın'dan çimento fabrikasının naklidir. Bu
nun için bâzı arkadaşlarım Hükümete gitmişler 
ve demişler ki; çimento fabrikasını yapamıya-
eaksanız seçime kadar bu işi tehir edin demişler 
ve buna da peki denmiş. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Kim bunu 
söyliyen Zonguldak milletvekilleri mi söyle
miş? Tasrih et. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Şimdi ben 
sözlü soru münasebetiyle söz aldım, konuşuyo
rum. Arkadaşlarım eğer benim hilafımda bir 
şey biliyorlarsa ve beni cerh etmek istiyorlarsa 
lütfederler ve kendileri burayı teşrif eder ve 
açıkça, konuşurlar. Benim aşağı - yukarı, hulasa
ten ricam şudur : 

Artık, biz Demokrat Partiden çakmakla, ken-
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dimizi dairei intihabiyemizdeki seçmenlermız-
den kurtaranı ayız, arkadaşlar. Benim oğlum da 
kurtaramaz. Biz bu iş,! e re bir baston, bir kra
vatla girmedik. Arkadaşlarım benim tâbirimi 
mazur görsünler. Arkadaşlarım bhhler, bir bas
ton, bir kravatla bu işlere girmiş değiliz.. (Sol
dan, ne ile girdiniz ya? sesleri ve gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurunuz, efendim, İki 
dakikanız kaldı, Hüseyin Bey.. 

HÜSEYİN BALİK. (Devamla) — Ben kur-
tulamam, benim oğlum da kurtulamaz. Benim, 
Hükümetten ricam şu : Bu, çimento fabrikası ya-
pılmıyacaksa, bir secim vasıtası edilecekse, son 
defa bir mütehassıs getirsin, kendi kararını ver
sin, teklif etsin ve buraya, çimento fabrikası ya
kışmaz, desin. (Soldan, ayı]), ayıp sesleri) 

Hulâsai ricam bundan ibarettir, arkadaşlar. 
KF/İS — İşletmeler Vekili. 
İŞLETMELLR VF/KİLİ SAMFT AĞAOÖLU 

(Manisa) — Muhterem arkadaşlar, evvelâ Hü
seyin Balık'm bu taktiğine işaretle söze başlıya-
cağmı. 

Bartın Çimento Fabrikasını bir seçim mese
lesi haline getirmekle Zonguldak milletvekille
rini ve Hükümetinizi itham ederken şayanı hay
ret bir cesaretle Büyük Millet Meclisi kürsüsü
nü bir seçim propagandası yeri haline getirdi 
ve burada Zonguldak?1: seçmenlerine karşı ken
di arkadaşlarım teşhire1 kalkıştı. 

Aynı zamanda Demokrat Parti İktidarı, faa
liyetinin bir şubesinde bir tâli' memurunun güya 
bir sözünü ele aldı ve bu fabrikanın bir seçim 
propagandasına vesile yapıldığını söyledi. Atfı
nızı rica ederim, fakat meseleyi bu suretle, bu 
şekilde ele almak, değil bu kürsüye, hiçbir yere 
yakışmıyacak bir harekettir. Böyle şey olmaz. 

Hüseyin Balık benim, sözlerime asla cevap 
vermedi. Verdiğim rakamların bir tekini bile 
inkâr edemedi. Amenajman programımız 200 
milyon eksikmiş. Asla. 1957 programı ile ame
najman plânı arasındaki fark çok cüzidir. 

Kül miktarının f/î 50 olduğu söylendi. Kati
yen doğru değildir, reddediyorum. Ticarete ve
rilen kömürde kül miktarı rA 25 i »eçınez. Yal
nız dereden alınan şilemde ve acık işletmeden 
çıkarılan ve lâvuara girmeden Çatalağzı San
traline verilen kömürde kül miktarı bâzan c/c 45 
olur. Bu da. tabiîdir. Ocaklardan çıkan kömür
de kül miktarının biraz fızla olmasının sebebi
ni ise kendisi bilmez ama Cemal Kıpçak bilir. 
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Ona sorun Hüseyin Bey.. Vaktiyle Fransızlar 
tarafından, «Ne olursa olsun, Türkün malının ba
lını alıp gidelim.» dendiğini bana söyliyen siz de
ğil misiniz Cemal Bey? 

İşte, bu. ocaklardan alınan kömürde kül biraz 
fazladır. Fakat asla % 45 değildir, reddediyo
rum. Hüseyin Balık rakamlarla iddiasını ispat 
etsin. Çünkü sanayie verilen kömürün hepsi lâvıı-
ardaıı, yani yıkamadan geçer. 1954 senesinde 
bendeniz vekil olduktan sonra ilk verdiğimiz ka
rarlardan birisi ticarete verilecek kömürün yıkan
ması oldu. O zaman kömür vasfından hakika
ten şikâyet vardı, fakat ondan sonra bu şikâyet 
kalmadı. Hepsi yıkanmış kömürdür. 

Tekrar ediyorum, arkadaşımın dediği 9f 45, 
Çatalağzrna verilen, dereden çıkartılan kömür
dür. Gelsinler burada söylesinler, aynı rakamlar
la, aynı ketiyetle cevap versinler. 

Çimento fabrikası işi, kimdir o memur? Ce
zalandırmak iem ismini satmıyorum. Karşınız
da mesul bir Hükümet var, ayrıca yine İm mev
zuda mesul bir vekil var. Benim söylediğimin 
doğru olmadığını iddia ediyorlarsa «Yalan söy
lüyorsunuz» demeleri lâzımdı. Niçin böyle söy
lemiyorsunuz? Neden soru müessesesini bu ka
dar hazin, bu kadar feci seviyeye indirmekten 
haz alıyorsunuz? Sorduklarınızın hepsine ce
vap verdim, hiçbirisine rakamla, delil ile cevap 
vermediniz. Buna mukabil, tekrar ediyorum, 
seoim dairesinde imisiniz gibi bizi, Bartın Çi
mento Fabrikasını seçimlerin âleti yapmakla it
ham etmek şeklinde bâzı garip sözler söylediniz, 
başka hiçbir şey söylemediniz. Bir kere vasıf hak
kında söylediklerimizi gelip kürsüden tekzibet-
melisiniz. Bunu sizden bekliyorum. Aksi takdir
de gelişigüzel konuştuğunuza hükmetmek zo
runda kalacağım muhterem arkadaşım. 

Gelelim prim meselesine : Ne alâkası var? Hü
seyin Balık arkadaşımız gayet iyi bilirler ki, is
tihsali yalnız primle alâkalı tutmamaktayız. Çe
çen sene bu hususta verdiğimiz emir tatbik edil
miştir ve tatbik edilmektedir. 

Arkadaşlar, istihsalimizin çok küçük bir kıs
mı, günde 50 ton kadarı açık işletmeden ve 400 
ton kadarı da şilemden ibarettir. Ben rakamlar
la konuşuyorum, siz de rakamlarla konuşunuz. 
Diğer-kısmın hepsi lâvuardan geçer. Hepsi lâvu-
ardan geçtikten sonra piyasaya arz edilir. Lâvu-
arm randıman derecesi düşüktür, diyebilirsi
niz, c/c 65 yerine Çf G2,5 diyebilirsiniz; yani da-

97 -



t : 66 10 .5 
ha fazla tozlu kömür yerine biraz daha az iyi, j 
yıkanmış kömür çıkarıyoruz piyasaya. Teknik j 
budur, ilmî esas budur. Fakat, piyasaya tozlu 
kömür çıkardığımızı nereden çıkarıyorsunuz?' 
Böyle bir şey yok. Bütün kömürler lâvuarlardan 
geçiyor. Bunu gayet iyi biliyorsunuz. ı 

Arkadaşlar; sizleri fazla yoruyorum, affmızı 
rica ederim, üzerinde durdukları için söylemeye 
mecbur kalıyorum. 

Sonra, bunlardan piyasaya verilen bütün kö
mürlerin tahlilinde toz miktarı % 14 ten fazla 
olduğu takdirde yüzde 25 kadar cezalı olarak 
imrar edilebilir, fazlası zaten kabul edilmiyor. I 
Acaba, nerede kendileri böyle bir hâdiseye şa-
hidolmuşlardır? Kömür tozundan sıkıntı çekildi
ğini, böyle hâdiselerin vukubuldıığunıı mu oku
muşlardır? Veya filân fabrikaya verilen kömür
lerde yapılan tahlil sonunda verilen raporda 
% 25 ten fazla çıktığı vâkıdır da ondan dolayı 
mı böyle bir şikâyette bulunuyorlar? Böyle bir | 
şey asla varit değildir. 

Başka bir sözleri üzerinde de duracağım. Bu
rada ihtiyatlı konuştunuz, ilerde kömür sıkıntısı 
çekeceğiz, dediniz. Allaha çok şükür vehminizi 
bir merhale ileriye attınız, evvelce sıkıntı için
deyiz, diyordunuz, şimdi ilerde kömür sıkıntısı 
çekeceğiz, dediniz. Biz ilerde de kömür sıkıntısı 
çekmiyeceğimizi rakamlarla gösterdik, siz de çe
keceğimizi rakamlarla göstermek mecburiyetin
desiniz. Şayet benim tuttuğum yolu tutarak ba
kamlarla bunu ispat etmezseniz, söylediğiniz söz
lerin kıymeti kalmaz. Benim tekziplerim ise ra
kama dayandığı için sizin sözleriniz bir saniye 
içinde güneşi gören kar gibi erir ve erimektedir. 
(Hüseyin Balık tarafından alkışlar) Alkışlaman 
lâzım elbette. Benim aziz Hüseyin Balık arkada
şım, geçmişte müşterek arkadaşlığımız var, si
yasi konuşmuyorum, teknik konuşuyorum. Mem
lekette yapılmış olan işlerin iyi tarafları varsa 
elbette alkışlaman lâzım. Fena tarafları varsa | 
her hangi bir sakat tarafı varsa hiçbir fütur gös
termeden şurası doğrudur, şurası doğru değildir, 
demen lâzımdır. 

Söylediklerinizin arasında bir tek hakikat 
noktası var : «Amenajman plânı neden yüzde 
yüz hakikat olmadı?» diyorsunuz. 

Dünyanın hangi memleketinde bir iş; yüzde 
yüz, tahakkuk eder? Müsamaha hudutları var
dır. İşte okuyayım size amenajman plânlarını. 
Tüvönan olarak, amenajman plânında, 1957 se- I 
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nesinde program 6 472 000 tondur. Aynı sene 
istihsal programı ise 6 142 000 tondur. Bakınız 
ne kadar yaklaşmışız. Bu rakamları siz biliyor 
mu idiniz? Şimdi diyeceksiniz ki; siz 1949 da.ki-
ni 1953 te değiştirdiniz. Evet icabetti, değiştir
dik. 

Muhterem arkadaşlar; çimento nakliyesi 
mavna ile yapıhrmış, falan filân. Mavna ile 
nakliyat daima iptidaidir, iptidai bir nakliye 
sistemi asla bir yerde bir fabrikanın yapılması 
için ilmî, mantıki bir delil diye ortaya sürüle
mez. Bunu dayandığinız delillerin çürüklüğünü 
göstermek için söylüyorum. Şayet Bartın fabri
kasının temel meselesi halledilirse seçilmiş olan 
yer - nakliye ister 'kara yoliyle yapılsın, ister 
vapur veya mavna ile yapılsın - bir fabrika için 
müsait yerlerden 'birisidir. İşte hakikati mesul 
Vekilin ağzında işitin. Ne söylerlerse söylesin
ler, filân adam şöyle demiş, falan böyle demiş.. 
Çimento Şirketinde bir memur böyle demiş di
ye kalkılır da onun sözüne dayanmak suretiyle 
Meclis kürsüsünde zabıtlara geçecek beyanatta 
bulunulur mu Hüseyin Balık?. Elâlem dedikodu 
ile meşgul. Siz ve ben Türk milletini temsil 
eden insanlar sıfatiyle kendimizi bu dedikodu
ların içinden âzami derecede sıyırmak mecburi
yetindeyiz. Vazifelerimizin başında bu geliyor. 
'Kahvehanelerde, dairelerde filân adam şöyle de
miş diye çeşitli dedikodular yapılır. Her duy
duğunuz dedikoduyu hakikat gibi gelip burada 
Meclis kürsüsünde zabıtlara geçirtmek suretiy
le münakaşa mı yapacağız? Asla.. Ben sizin ye
rinizde olsam katiyen gelmem. Bunlar dediko
dulardır. 

Sözlerime son verirken bir şey daha söyle
mek isterim.. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Zongul
dak mebusları size bir şey söyledi mi? 

İŞLETMELER VEKÎIİÎISAMET AĞ AOĞLIT 
(Devamla) — Ha, bakınız Se'bati Bey arkadaşı
mız bir şey hatırlattı.. Yalnız evvelâ şunu söy-
1 iyeyim : «Eski devirdeki adamlar yerlerinde 
kalsalardı işler daha iyi yürür ve amenajman 
da daha iyi tahakkuk ederdi» diyorlar. Bunu 
kabul ettiğimizi farzediniz, öyle olsun. Yalnız, 
acaba Hüseyin Balık arkadaşım bu sözleriyle 
kendi kendini itham ettiğinin farkında mıdır? 

Zonguldak'ta havza memurlarının değiştiril
mesi için en fazla ısrar' eden kendisi idi. 
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Son olarak, Zonguldak Milletvekili arkadaş

larımdan hiçbirisinin gelip de bana; siz bu işi 
yapmamak kararındasınız, o halde sizden rica 
ediyoruz, seçim sonuna kadar bekleyin, deme
miştir. Bu şekilde konuşmak akıllarının kena
rından geçmemiştir. Onların akıllarına ne bizi 
itham etmek, ne de seçimi kazanmak için böyle 
seviyesiz tedbirler gelmez. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Hüseyin ©alık. 
HÜSEYİN HALİK (Zonguldak) — Ben bil

diğim şeyi zor söyliyen bir adamım. Hükümet ça
lışıyor. Fakat bu havzada kayıplar çoktur. Ben 
bunlara işaret etmek istiyorum. Bu vaziyette 
Hükümet gelsin; arkadaşlar bundan fazla yap
mak elimden gelmiyor, desin. İmkânları müsait 
değilse o zaman daha çok çalışması lâzımdır. 
Hükümet, olmıyacak şeyleri gerçekmiş gibi gös
termek için bütün gayretlerini sarfeder (Gürül
tüler) ve bir tarafta kazanmak: için öbür tarafta 
kaybeder. (Gürültüler) 

Arkadaşlar, kömür, ocaktan çıktığı gibidir. 
Bunlar 3 - 4 seneden beri % 45 topraklı olarak 
çıkmaktadır. Lâve kömür, temizlenmiş kömür 
1950 senesinde % 10 küllü idi, bugün % 17 - 18 
küllüdür. Hiçbir müessese sahibi, hiçbir fabri
ka sahibi gelip de «sen bana % 18 küllü kömür 
veriyorsun» diyemez. Dediği takdirde 3 .- 4 ay 
sonra kontenjanı kesilir. Bunlar tatbikatta vâki 
değildir. 

NECATİ CELİM (Aydın) — Var mı böyle 
vakıalar ? 

HÜSEYİN ©ALIK (Devamla) — Bunlar 
tatbikatta vâki değildir. (Ben kömür işlerinden 
anlarım, mütehassıs değilim ama Zonguldaklı
yım, Zonguldak Mebusuyum. Tuvönan kömür 
% 45 topraklı olarak çıkmaktadır. Trenler top
rak taşıdıktan sonra, bu 'kömürlerin verildiği 
müesseselerin kazanları patladıktan sonra, bura
da ne söylersen söyle yarın karşına geleceklerdir. 

Burada bir milletvekili olarak bir memleket 
işini konuşurken gayet tabiî ki, 25 milyon bunu 
dinlemektedir. Bir milletvekiline Hükümet, 
sen yalan söylüyorsun, diyor. Bunu nasıl söy-
liyebiliyorsunuz? Size rakamlar getiririm. (Ver, 
rakam ver sesleri) Ben veririm, ama Hükümetin 
bir müessesesi olan murakabe heyetinin rakam
larını okuyun bu size kâfi başka bir delil ve ra
kam istemez. 

Vekil çimento fabrikasından bahsederken be
ni izansızhkla itham etti. Ben milletvekiliyim, 
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25 milyonun vekili olarak burada vazife yaptığı
ma kaaniim, vicdanım huzur içindedir arkadaşlar. 

Çimento fabrikası, mütehassıs gelecek, muva
fık görmezse fabrika yapılmıyacak. Bu ne demek ? 
Sen buraya beş milyon lira para sarf ettin, 15 
milyona ihale ettin, enerji işini ihale ettin, pro
jeler ihale ettin, bu kadar lira sarf ettin, niçin 
bunları 3 sene evvel, 5 sene evvel görmedin? Mü
tehassıslar dediler ki, burada çürük toprak var
dır. Yine şartnameleri hazırladın, radyoda bir 
gün evvel ilân edilecek diye acele ettin, şartna
meleri noksan yaptın ve bugüne kadar 5 milyon 
lira zararı muciboldu. 

NECATİ CELİM (Aydın) — Bunlar dedi
kodu. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Dedikodu 
mu istiyorsun, her gün benim kulağıma 10 tane
si geliyor. İstiyorsan onları da buraya getire
yim. Bir tanesine cevap verebilir misin? (Sağdan, 
bravo sesleri ve alkışlar) 

REİS — Buyurun, İşletmeler Vekili. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Sen ki

minle oynuyorsun? (Sağdan, alkışlar) 
VACİD ASENA (Balıkesir) — Balık karaya 

vurdu. 
İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOGLU 

(Manisa) — Muhterem arkadaşlar; Hüseyin Ba
lık Beyin şimdi kürsüde söylediği iki söz için tek
rar huzurunuza çıkıyorum. Evvelâ imalı bir eda 
ile bildiği dedikodulardan bahsettiler. Neymiş 
bunlar? Bildiğinizin hepsini buraya getiriniz; 
bu vazifenizdir. Şimdi bu sözü söyledikten son
ra getirmezseniz hakkınızdaki ittihamım çok ağır 
olacaktır. Getirmezseniz ben daima karşınıza çı
kacağım ve sizi takibedeceğim. Bu sözlerim zap
ta aynen geçmiştir. 

Gelelim öteki söze; daha beş dakika evvel söy
lediğimi değiştirdim mi zannediyorlar? Güya 
ben demişim ki, gelecek mütehassısın vereceği 
rapora göre fabrikayı yapıp yapmamaya karar 
vereceğiz. Ben böyle bir şey demedim. İhtilâf 
temelin şekli üzerindedir. Mütehassıs şeklin ne 
olması hakkında karar verecektir. Benim daha 
beş dakika evvel söylediğim bundan ibarettir. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Önce sa
rahaten söylemediniz, şimdi teşekkür ederim. 

SAMET AĞAOĞLII (Devamla) — İşte sara
haten söylüyorum; gelecek olan mütehassıs te
melin ne şekilde yapılacağı hakkında kararım bil
direcek,. ona göre hareket edilecektir. 
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Son sözüm şudur; Hüseyin Bey; bahsettiğin 

dedikoduları buraya getireceksin, yoksa yakanı 
asla bırakmıyacağım. (Soldan, bravo sesleri, -al
kışlar) 

REtS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Son cüm

leden anladım ki, gelen mütehassıs, fabrikanın 

temelinin hangi usul kazıkla atılması Jâzımgeldi-
ğini söylemiş, fabrikanın oradan kaldırılıp başka 
bir yere nakledilmesini değil. Teşekkür ederim, 
ben yanlış anlamışım, geldiler burada izah ettiler. 
Birinci konuşmalarında sarahat yoktu, (Cürül-
tüler) 

REİS —- Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. Zirai mücadele ve zirai karantina ka
nunu lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(İ/615)' 

BEİS — Bu lâyihanın encümene verilen mad
desi henüz gelmediğinden müzakeresini tehir edi
yoruz. 

2. — Polis memurlarından Mustafa Davas'ın, 
mahkûm olduğu 7 ay 3 günlük hapis cezası 'hak
kında Adliye ve Arzuhal encümenleri mazbata
ları (5/40) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz, efendini. 
(Arzuhal Encümeninin 26 . IV . 1957 tarih ve 

93 karar numaralı mazbatası okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var mı, 

efendim? Buyurun, Tahir Taşer. 
T AHİR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar, Trabzon emniyet kadrosu polis memur
larından Mustafa Savaş 30 . XI . 1950 tarihinde 
saat 18 sıralarında karakoldan evine gitmekte 
olduğu bir sırada Hükümet konağı önünde ar
kadaş] ariy] e âmmenin emniyet ve huzurunu sel-
bedecek şekilde bağırıp çağıran Nihat Kandil is
mindeki sarhoş, Mustafa Savaş tarafından kara
kola götürülmek istenmiş, fakat Nihat Kandil ka
rakola gitmemekle kalmıyarak polis memurunu 
bıçağı ile yaralamış ve kaçmıştır. Polis memuru 
Mustafa Savaş kaçan Nihat Kandil'in arkasından 
tabancası ile iki el ateş etmiş, kurşunlardan biri 
Nihat Kandil'e isabet ederek bir buçuk ay iş ve 
gücünden kalacak şekilde onu yaralamıştır. Hâ
disenin oluş şekli bundan ibarettir. 

İş mahkemeye intikal ettikten sonra iddia ma
kamı Mustafa Savaş'm fiil ve hareketini Türk 
Ceza Kanununun 459 ve 51 nci maddesine mümas 
görerek tecziyesini istemiş ise de Ağır Ceza Mah
kemesi Mustafa Savas'm hareketini öldürmeve te-

(1) 177 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

şebbüs derecesinde görmüş ve kendisini Türk Ce
za Kanununun 448, 62, 251, 50, 51 ve 59 ııcu 
maddeleri mucibince neticede yedi ay üç gün hap
se mahkûm etmiştir. Bu karar Temyizce de tas
dik edilmek suretiyle kesinleşmiştir. Polis memu
ru Mustafa Savaş'm mahkûm olmuş olduğu bu 
('eza aynı zamanda infaz edilmiş bulunmaktadır. 
Fakat Memurin Kanununun 4SLncu maddesi mu
cibince memuriyetten ihracedildiği için Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına müracaat, ederek bu 
cezanın ya hafifletilmesini, yahut hakkında bir af 
kanunu ısdar edilmesini talebetmiştir. Arzuhal 
Encümeni memur Mustafa Savaş'ın bu talebini 
yerinde görerek ve yine öteden beri mûtadı oldu
ğu veçhile kesinleşen ve kaziyei muhkeme halini 
alan mahkeme kararının bâzı tahlil ve tenkidi ere 
tâbi tutmak suretiyle hakkında bir af mazbata
sı tanzim etmiş ve işi Adli\re Encümenine tevdi 
etmiştir. 

Adliye Encümeni, gayet haklı ve yerinde ola
rak, mağdurun hedef alınmak suretiyle vuruldu
ğu tesbit edilmiş olduğuna göre hâdisede bir ha-

| tayı adlî olmadığı gibi cezanın tamamen infaz 
' edilmiş olduğuna göre keyfiyette bir affı hususi 

mevzuııbahsolamıyaeağı ve cezanın infaz tarihine 
göre de bir iadei hukuku meınnua ciheti de der
piş edilemiyeceği ve nihayet affı umumi içinde 
bir sebep ve mantıki bir âmil olmadığından af ta
lebinin reddine karar vermiştir. 

Fakat Arzuhal Encümeni, bir ihtisas encü
meni olan Adliye Encümeninin bu kararına itti-
ba etin iverek, eski kararında ısrar etmiş ve bu va
tandaşın affedilmesi hakkındaki görüşünü teyid-
etm iştir. 

Muhterem arkadaşlarım, ortada polis memu
runun hususi af voliyle? affı için kanuni ve man
tıki bir sebep bulunmamaktadır. Hususi af için 
ihtiyarlık veya maluliyet, salâh bulmuş olmak ve 
meselede adlî hata bulunmak gibi birtakım se-

100 



î : 66 10. 5 
bepler mevzuubahsolmak lâzımdır. Halbuki, hâ
disede böyle bir sebep yoktur. 

Asıl mühim olan nokta polis memurunun mah
kûm olduğu 7 ay 3 günlük hapis cezasının da 
infaz edilmiş bulunmasıdır. Binaenaleyh, cezası 
infaz edilen bir şahsın ancak hatayı adlî mevzuu-
bahsolduğu takdirde affı cihetine gidilebilir. 
Hattâ kendisi ölse dahi bunu mirasçısı dahi is-
tiyebilir. Fakat, ortada adlî bir hata olmadığına 
göre, polis memurunun hususi affı hukuk pren
sipleriyle asla bağdaşamamaktadır. Bunun için 
hususi aftan ziyade Ceza Kanununda memnu 
hakların iadesi yolu, diye bir yol vardır ki, ceza 
infaz edildikten beş sene sonra ancak bu şahıs bu 
yola müracaat etmek suretiyle bu hakkı alabilir. 
Binaenaleyh gerek ceza nazariyatı bakunmdan ve 
gerekse ceza kanunu bakımından Mustafa Savaş 
hakkında Arzuhal Encümenince ittihaz edilen af 
mazbatası yerinde değildir. Esasen bu mesele mü-
taaddit defalar Yüksek Meclismizce tezekkür 
edilmiş, münakaşa edilmiş ve neticede hususi af 
için arz ettiğim sebeplerin mevcudiyeti aranmış
tır. Ve Arzuhal Encümenince bu yolda ittihaz 
edilmiş olan birçok kararlar reddedilmiştir. Ar
zuhal Encümeni bütün bunlara rağmen yine eski 
kararında ısrar etmekte ve merhamet ve atıfet 
hissimize dayanmak suretiyle bu vatandaşın affı 
cihetine gidilmesini istemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, eğer biz böyle hususi 
bir şekilde af yoluna gidecek olursak; birçok mağ
dur vatandaşlar sizin merhamet ve atıfet hisleri
nize müracaat ederek af talebinde bulunacaklar
dır. Onun için bu yolu açmak katiyen doğru de
ğildir. Arzuhal Encümeni mazbatasının reddini 
ve Adliye Encümeni mazbatasının kabulünü istir
ham ediyorum. Bunun için de bir takrir vcrlvo-
ruın, kabulünü rica ederim. 

REİS — Buyurun, Sabri Dilek. 
SABRI DİLEK (Trabzon) — Efendim, buna 

benzer birçok tipler burada münakaşa edildi. 
Parlâmentonun, adliyenin bu gibi hâdiselerde 
verdiği kararlara müdahale edip edemiyectği hu
susu tartışıldı. Böyle her hâdisede Meclisin müda
hale hakkı olmadığı yolunda bir temayül vardır. 
Hakikaten biraz evvel arkadaşımızın belirtmiş ol
duğu veçhile, bu Mustafa Savaş acıklı bir durum
da olsa dahi kendisi için hususi bir af kanunu 
çıkarma yolunda haklı bir sebep mazbatada yok
tur. Mahkemenin 49 ucu maddeyi tatbik edip et
mediği hususuna davanarak suçlu vatandaşın af-
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fim uygun bulmak mümkün değildir. Bu bakım
dan arkadaşımın fikirlerine iltihak ederek polis 
memuru Mustafa Savaşın icra ve infaz eelilen 
mahkûmiyetinin affını mutazammm olan Arzu
hal Encümeni mazbatasının reddini ve bu husus-

• ta takdim ettiğim takririn kabulünü istirham 
ederim. 

REİS — Encümen. 
ARZUEIAL ENCÜMENİ M. M. HÜSEYİN 

ÜRTAKCIOGLU (Çorum) —- Muhterem arka
daşlar, affını muhterem heyetinizden rica etti
ğimiz mahkûm polis memurudur. Vazifesi asa
yiş ve emniyeti temin etmektir. Gece vakti 
vazife ifası sırasında bir srrhoşa tesadüf ediyor. 
Sarhoşun, sarhoşluk sebep ve saikasiyle halkın 
huzurunu ihlâl ettiği, emniyeti selbettiği görülü
yor ve polis kendisine müdahale ediyor, seni ka
rakola götüreceğim diyor. Gelmiyor ve bu sıra
da üstelik bıçağını çekerek polisi yaralıyor. Bü
tün, bu hususat raporda ve dosyada mevcutt'.ır. 
Polisi yaraladıktan sonra kaçıyor. Polis yine, 
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununa göre arka
sından bağırıyor, dur diyor. Mahkeme karariy-
le bunlar tesbit edilmiştir. Arzuhal Encümeni 
bunları kendisi söylemiyor, mahkeme kararında 
zikrediliyor ve bunlar mahkemece tesbit ve ka
bul ediliyor. Polis dur diye bağırıyor, durmama
sı üzerine silâhını çekiyor, ateş ediyor. Birinci 
ateşinden sonra gene dur diyor, yine durmayın
ca ikinci el ateş ediyor ve isabet ettirip yaralı
yor. Yaralama hâdisesi bundan ibarettir. 

İş mahkemeye intikal ediyor, mahkeme hâdi
seyi tetkik ediyor, binnetice kararında ; polisin 
ikinci kurşunu atarken maksadı tecavüz ettiği 
kanaatine vâsıl olunarak suç öldürmeye teşebbüs 
olarak kabul ediliyor. 

Şimdi benden evvel konuşan arkadaşlarıma 
sormak istiyorum. Arkadaşlar, gecenin geç saa
tinde sükûneti ihlâl eden, emniyeti selbeden bir 
suçlunun arkasından silâhını ateşliyen polisin 
maksadı nasıl tecavüz ettiğinin tâyini keyfiyeti
ni burada söylemelerini çok rica ederim, Gece 
vakti dur diyor, ne nişan alma imkânı vardır, ne 
de adamakıllı istediği yeri gözeterek ateş etme 
imkânı vardır. Karanlıktır, arada 80 - 85 adım 
mesafe vardır. Şimdi, karanlıkta 85 adım mesa
feden silâhını bir milimetre yukarıya tevcih et
ti, maksadı aştı diye asayişin temini ile mükel
lef olan bir kimse affa lâyık olmaz da kim ola
caktır? Gümrükten mal kaçıran insan hastadır 
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diye rapor aldı ve Muhterem Heyetinizin atıfe- ı 
tine mazhar oldu. Şimdi, gece vakti vazifesini 
ifa etmeye çalışan bir emniyet memuru, kanu- I 
nen bu ^vazifeyi ifaya mecbur edilmiş bir kimse, I 
bir derece maksadı aştı diye, affedilmek istenil
miyor. Bu emniyet memuru 12 senelik memur- I 
dur, 3 - 5 çocuğu vardır. Şimdi bunu affetmiye-
linı diye müdafaa ediyorlar. Affa lâyik bir hâ
dise olduğu kanaatinde bulunduğumuz içindir 
ki Arzuhal Encümeni olarak ısrar ettik, Adliye I 
Encümeni kararının reddi ile affı hakkındaki 
mazbatamızın kabul edilmesini Muhterem Heye
tinizden rica ediyoruz 

Kanaatimiz şudur ki ; hâdise affa lâyık bir 
hâdisedir. Çünkü cemiyetin emniyet ve asayişini 
temin ile mükellef olan bir insanı himaye etmek 
lâzımdır, himaye mecburiyetindeyiz. Ancak bu- ı 
rada bizzat Polis Mustafa'nın himayesi mevzuu-
bahis değildir. Cemiyetin emniyet ve asayişini 
temin ile mükellef bir memurun affı mevzuu-
bahistir., Büyük Millet Meclisi bunu yapmakla 
mükeleftir, teşriî vazifesidir. 

Sonra; Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
verdiği salâhiyetin istimali mevzuubahistir. 49 
ncu madde maalesef mahkemece nazarı itibara 
alınmamıştır. Almmıyabilir, fakat alınması ge
rektiği takdirde salâhiyetin istimalini varit gör
mek lâzımdır. 49 neu madde sarihtir, bu salâhi
yetini kullanırken bir milimetre aşağısından kul
lansa imiş bağırsaklarına isabet etmezmiş kaba 
etine isabet edermiş, öldürme teşebbüsü vâki ol
mazmış. Fakat nazik uzvuna isabet ettiği için 
mahkeme öldürm3 kasdı olduğunu kabul etmek 
mecburiyetinde kalmış. 

Soruyorum hukukçu arkadaşlara, bu takdirin 
yüzde yüz hakikata uygun olduğu hakkında vicda
nî bir kanaate vâsıl olabilirler mi? Biz bunu söy
lerken mahkemenin takdirine dokunmak istemi
yoruz, Maksadımız o değildir. Sadece Yüksek 
Heyetinizin atıfetini kullanmak hususundaki rey
lerinizi istimal ederken bunun isabetini ifade et
miş olmak için söylüyorum. 

Hürmetler ederim. 
EEÎS — Cevat Ülkü. 
ADLÎYE ENCÜMENİ REÎSl CEVAT ÜL

KÜ (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım; huzu
runuza getirilmiş bulunan Mustafa Savaş'in ce
zasının affının bir atıfet olarak kullanılması 
hakkındaki Dilekçe Encümeni mazbatasını ve 
burada encümen sözcüsü Hüseyin Ortakçı oğlu'- j 
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i nun izahatını dinledik. Burada daha ziyade his

se hitabetmek istiyen Hüseyin Ortakçıoğlu ar
kadaşımızın ifadesince belki esas bakımından 
her hangi bir emniyet ve asayişin korunmasına 
memur edilmiş olan bir polisin işlediği suçtan 
dolayı, yeknazarda bir atıfet de olsa, affı yolu
na gidilmesi muhik görülebilir. Ancak; asayiş 
ve emniyeti korumaya memur edilmiş olan vazi
felileri burada düşünürken kanunların tatbika-

I tında usuli muamelelerin murakabe ve temina
tım da bünyesinde mezcetmiş bulunan Büyük 
Millet Meclisimiz, nihayet çıkaracağı af kanun
larında ve usuli hükümlerde affın yerinde kul
lanılması suretiyle tatbikatta diğer vakıalarda 
tesiri olacak emsal verecek demektir. 

Bu bakımdan deniliyor ki, polis memuru 
j kendisine ateş eden bir sarhoşa iki el ateş et

miş, yaralamış, bu da emniyet ve asayişi muha
faza babında yapılmış bir harekettir, doğrudan 
doğruya Türk Ceza Kanununun 49 ncu madde
sine girer ve bu fiil, bu yetkiyi polis memuru
na veren maddeye tevfikan işlenilmiştir. 

Hatırlatmak isterim ki, aynı kanunlar, bu 
gibi vazifede kendilerine yetki tanımakla bera
ber, vazifenin hududu aşıldığı takdirde tecziye 
edileceğini gösteren âmir hükümleri ve fıkraları 

I da ihtiva etmektedir. 
îşte burada mahkeme, polis memuru hakkın

da ika edilen fiilde, doğrudan doğruya vazife 
ve salâhiyet hududu dışında hareket edildiğini 

I tesbit etmiş ve tafsilen kararında tebarüz ettir
diği veçhile kasten adam öldürmeye teşebbüs
ten dolayı 24 senelik bir mahkûmiyetten, ceza-

I sini kanuni ve takdirî esbabı muhaffifeyi kul-
I lanmak suretiyle indire indire 7 ay küsur güne 

kadar gelmiştir. Şu halde ortada, kendilerinin 
de kabul ettikleri gibi, adlî bir hata yoktur. 
Mahkeme suçlu lehine âzami derecede takdirî 
ve kanuni esbabı muhaffifeyi kullanmış ve ne
ticede 7 ay üç gün gibi az bir cezaya hükmet
miştir. înfaz olunan ceza ve sair usuli şartlar 
dolayısiyle de artık bundan sonra hususi bir af 
yoluna gidilmesine imkân ve yine umumi bir af 
çıkarılmasını istilzam edecek bir vaziyet bulun
madığı halde Arzuhal Encümeninin af hususun-

I da ısrar etmesi doğru olamaz. Binaenaleyh, 
Tahir Taşer ve Sabri Dilek arkadaşlarımın fi
kirlerine iştirak ederek encümenimiz görüşü 
veçhile Arzuhal Encümeni mazbatasının reddi-

j ni arz ve teklif ederim, 
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REÎS — Tahir Taşer. 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlarım; Cevat Ülkü arkadaşımız çok veciz 
şekilde meseleyi yüksek huzurunuzda izah etti
ler. Benim buna ilâve edecek bir sözüm kalma
mıştır. Yalnız şu ciheti tebarüz ettirmek mec-
buriyetindeyimki; Arzuhal Encümeni, mahkeme
den verilen kararları her nedense daima indî 
bir şekilde tetkik ve tahlil etmek hastalığına 
müptelâdır. Bundan vazgeçmesini bilhassa ri
ca ediyorum. Bugüne kadar kaç defa ve kaç 
kere böyle af talebini mut az aminin mazbata ile 
gelmişse, hemen hepsinde de adlî hata olduğu 
esbabı mulcibesiyle o vatandaşın affı cihetine gi
dilmesini istilzam etmiş ve her defasında da 
mazbataları reddedilerek geri çevrilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hakikaten hâdisede salâhiyet hududunu te

cavüz vardır. Polis memuru, Nihat Kandil is
mindeki mütecaviz sarhoşu karakola götürmek 
istemiş, o gitmek istememiş ve kaçmış. Polis ka
çan şahsın arkasından tabancası ile ateş etmiş 
kaicleten zaruret olmadıkça kaçan şahsın arka : 

smdan tabanca atılmaz. Kaçan şahıs hakkında ka
nuna karşı gelmiş olması itibariyle zabıt tutulur ve 
muamele yapılır. Polis vurmak kastiyle iki el 
tabanca atıyor ve kurşunlardan bir tanesi isa
bet ediyor, onu yaralıyor. Eğer bu kurşun her
hangi öldürücü bir nahiyeye, isabet etmiş olsay
dı adam ölmüş olacaktı. Meseleyi bu zaviyeden 
düşünmek icabeder. Bu takdirde polis memuru
nun fiil ve hareketi doğrudan doğruya katil 
olacaktı. Yani katlin istilzam ettirdiği cezaya 
müstahak olacaktı. Bir tesadüf neticesi adam 
ölmemiş. Fakat mahkemenin merhamet ve atıfet 
hisleri o derecede polis memurunun lehinde te
celli etmiştir ki. 448 ve 62 noi madde mucibince 
verilecek ceza 15 sene olması ieabed erken, ka
nunun bütün hafifletici maddeleri lehinde tatbik 
edilmek suretiyle cezası nihayet 7 ay 3 güne 
düşmüştür. Artık bundan başka atıfet olmaz. 
Bundan daha başka türlüsünü ne aklımız, ne 
mantıkimiz ve nede ceza hukuku prensipleri 
asla kabul etmez. Eğer biz polis memuru hak
kında istisnai olarak affa gidersek birçok af 
talepleriyle karşılaşmamız mümkündür. (Misal 
söyle sesleri) («Evvelce bir kadını affettik» 
sesleri) Yüksek Meclis evvelce vermiş olduğu 
bir kararla bir kadını az bir ekseriyetle affetti. 
Ben ona da muarızdım. 
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Mesele bu derecede vazıh, açık olan ve mem

nu hakların iadesi yolu açık bulunmakta iken 
polis memurunun affı cihetine gidilmesi doğru
dan doğruya himaye etmekten başka bir mâna
ya gelmemektedir. 

Onun için takririmin kabulünü bilhassa rica 
ederim arkadaşlar. 

REÎS — Encümen. 
ARZUHAL ENCÜMENİ M. M. HÜSEYİN 

ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — Efendim, Tahir 
Taşeı* arkadaşımız, komisyonumuzu itham et-
meeslerçii konuşmak istemiyecektim. Kendile
ri komisyonumuzu burada bir af hastalığına 
tutulmuş olarak vasıflandırdılar. Saniyen de, 
(mahkeme kararlarını tahlil ediyor, onlarda 
bir adlî hata var mıdır, yok mudur? Araştırı
yor) diye bizi suçlandırmaya çalıştılar. Üçün
cü olarak da, «polis kaçan bir suçlu için za
bıt tutar, silâh kullanmaz» dediler. Kendileri 
hukukçudurlar, ağır ceza reisliği yapmışlar
dır. Bu şekilde konuşmalarını ben doğrusu hay
retle karşılarım. Polis vazife ve salâhiyetleri 
Kanununun 16 ncı maddesine bir kere göz at
mış bulunsalardı; bizim meseleleri huzurunuza 
getirirken, ne kadar inceden inceye tetkik et
tiğimizi anlayıp bize teşekkür etmeleri lâzım-
gelirdi. Polis vazife ve salâhiyetleri Kanunu
nun 16 ncı maddesini okuyorum : Bakın ne 
diyor : (Polis dur dediği halde durmıyana 
ateş edebilir; durmazsa öldürebilir.) 

Hele polise fiilî tecavüz vâki olduğu tak
dirde, ki hâdisemizde vâki olmuştur; polisi 
yaralamıştır; polisi üç yerinden yaralamıştır, 
ondan sonra da kaçıyor. Şimdi bu vaziyette 
zabıt tutsun, elini kolunu bağlasın, karakola 
götürsün. Bu olur mu? 

TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Mesele mah
kemece tezekkür edilmiş, Temyiz de tasdik et
miştir. 

HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Devamla) — 
Bakın Polis vazife ve salâhiyet Kanunun bu 
16 ncı maddesinin (g) fıkrası diyor ki ; vazife 
esnasında polise tecavüz edeni, polisin emrini 
dinlemiyene karşı polis silâhını kullanır. On
dan sonra polise karşı gelenler, polisin em
rini dinlemiyenler bir kişiden fazla ise daha 
vahîm olur, silâh kullanır. Burada da iki ki
şidir sanık; ikisi birden tecavüz etmiştir. 

Polisin yaptığı şeyde suç yoktur. Niçin ka-
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imalimize hürmet etmiyorlar! Bizden muhte- t 

rem heyet hu işin tetkikini istemiş ve biz de I 
tetkik etmişizdir. Şu kanun, muvacehesinde bu | 
polisi suelu addetmemek lâzım gelirdi. Fakat | 
suçlu addedilmiş olduğuna göre affı lâzımge-
3iı\ Sonra, «mahkeme kararını tahlil ediyorsu
nuz» diyor. Mahkeme kararını tahlil etmek ko
misyonun vazifesidir. Bu tahlili yapmazsa ko
misyonumuz nasıl karar verecek? 

Af hususunda, yüzlerce müracaat yapılıyor 
ve komisyonumuzun bunlar içinden seci]) hu
zurunuza getirdiği 30 taneyi geçmez. Bunlar da, 
asayişi umumiye ile ilgili, âmme mülâhazası 
ile ilgili mevzulardır. Bunun haricinde bir 
kimseyi affetmek yoluna, asla, gitmedik. Eğer 
bu bir hata ise bundan sonra düzeltmeğe ça
lışırız. 

«Mahkeme kararım tahlil ediyorsunuz» di
yorlar. Peki mahkeme kararını tahlil etmeden 
neyi huzurunuza getireceğiz? Elbette ki mahke
me kararını tahlil edeceğiz ve affa lâyık olan 
hususları huzurunuzda anlatacağız. Bu, mah
keme kararını mühimsememek mânasında de
ğildir. Bunu Tahir Taşer Bey arkadaşımızın 
takdir etmesi lâzımgelir. 

Cevat Bey arkadaşımız diyor ki : Bir adlî 
hata görmedik. 

Kendilerine itiraz ediyorum. Ceza Kanunu
nun 98 nei maddesi sarihtir. Hususi affa git- i 
mek için adlî hatanın mevcudiyeti şart de
ğildir. Adlî hata olmadan da affa gidilir. Adlı I 
hata olduğu zaman evleviyetle affa gitmek lâ- I 
zımgelir. Hâdisede bir âmme menfaati mülâ
haza edilirse affa gitmekte fayda, vardır. Bu I 
kanaatle huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. I 

REİS — Sabri Dilek, buyurun. 
SABRI DİLEK (Trabzon) —Efendim, muh

terem Hüseyin Ortakcıoğlu arkadaşımızın mü- I 
kemnıel bir miinakaşacı olduğunu bilirdim. Fa- I 
kat dâvayı, münakaşa nmtodundaki ustalığı I 
sayesinde kazanmış gibi görünüyor. Bâzı arka- I 
dağlar, kendisinin müessir şekilde yaptıkları çı- I 
kışların tesiri altında kalmış gibi görünüyorlar. I 
(İtirazlar, gürültüler, öyle şey yok, sesleri) Fa- I 
kat valeni, hiç de Hüseyin Ortakcıoğlu arkada- I 
şımızın anlattığı gibi değildir. Kendilerinin I 
izahlarından ve mazbatanın tetkikinden şöyle 1 
bir intiba hâsıl olmaktadır ki, polis memuru I 
Mustafa. »Savaş bir sarhoşa susmasını söylemiş, I 
sarhoş mukavemet etmiş, bıçak çekmek suretiy- 1 
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lc polis memurunu yaralamış. Bunun üzerine 
kaçmaya başlıyan mütecavize polis memuru 
ateş etmiş, adamı yaralamış. Yaraladıktan son
ra da mahkeme polis memurunu yedi ay 2I> gün
lük bir ceza ile mahkûm etmiş, bu zavallı, mah
kûmiyetinin affı için. size müracaat etmektedir. 
Hayır arkadaşlar hâdise böyle değildir. Ben de 
kabul ediyorum ki, mahkûmiyeti yedi ay, üç 
gün değildir. Mahkeme keşif yaparak, şahitleri 
dinliyerek usulüne göre hâdiseyi •incelemiş, po
lis memurunu adam öldürmekten, dolayı mah
kûm etmiş, Türk Ceza Kanununun 448 nei 
maddesi bu suçluyu 18 yıla mahkûm etmeyi 
mecbur kılmaktadır. Fakat fiil teşebbüs dere
cesinde kaldığı için cezadan indirme yapılmış 
ve yine polis memuruna vâki tecavüz dolayı-
siyle indirilmiş ve yine muhtelif sebeplerden 
dolayı - burada madde ve sebepleri yazdı ol
duğu üzere - ceza indirilmiş, indirilmiş ve ni
hayet 18 seneye mahkûm olması icabeden bu 
şahıs, 7 ay 3 güne mahkûm olmuştur. Hâdise
yi bu şekilde arz edersem bu polis memurunu 
masum telâkki etmeye meyletmiş olan arkadaş
ları kazanabileceğimi zannediyorum. Zaten bu 
polis memurunun haklı ve hususi vaziyeti bu
lunduğu hususlar, mahkeme tarafından nazara 
alınmış ve karar ona göre verilmiştir. Şimdi 
Hüseyin Ortakcıoğlu arkadaşımızın buna Bü
yük Millet Meclisince yeni bir hak tanınması 
yolundaki teklifi bu bakımdan yerinde olmasa 
gerektir. 

ÖMER LÛTFİ EimrRUMLFOĞLlJ (Yoz
gat!) — Polis vazife ve salâhiyeti Kanunu var
dır. 

SABRÎ DİLEK (Devamla) — Mahkeme, 
Polis vazife ve salâhiyeti Kanununu nazarı iti
bara alınış ve böyle bir sebeple mahkeme ka
rarını tadil etmiştir. Bana sataşan arkadaşım 
haklı olmasa gerektir. Şimdi. Hüseyin Odtak-
çıoğlu arkadaşımız, lâfları arasında, adamın 18 
seneden 7 ay .'> güne indirilen cezasını belirt-
miyerek, mağdur polis memuruna mahkeme 
acımamış, 4!) ucu maddeyi tatbik etmemiş, 7 ay 
0 gün ceza vermiş, buna acıyalım, affedelim 
diyor. * 

Arkadaşlar; böyle mahkemelerin verdiği her 
hükümden dolayı mahkûm olan vatandaşlara 
acımaya, kalkışırsak, müsaadenizle söyliyeyim, 
her gün burada bir Af Kanunu çıkarmamız ica-
beder. 
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Şimdi arkadaşlar; Gevat Bey arkadaşım 

mevzuu gayet güzel belirtti. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi mahkemelerin verdiği kararları 
ve hükümleri hoş görmiyecek olabilir; beğen-
miyecek olabilir. Her halde, Hüseyin Bey ar
kadaşımızın bu affı çıkarmak için kâfi sebep
leri olmaması iktiza eder. Nitekim, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bu mevzudaki teamülü, 
acıma teamülü gelişmektedir. 

Hüseyin Bey arkadaşımızın hakiki bir şe
kilde olnuyan vâki konuşması burada bir dere
ceye kadar müessir olduysa, bendeniz de bu hu
susta bir dereceye kadar müessir olmaya çalı
şacağım. 

Mustafa Savaş'a Türk Kanunları lüzumlu 
gördüğü bütün atıfetleri ve kolaylıkları göster
miş bulunmaktadır. 

Büyük Millet Meclisinin, mahkemelerin ka
rarını daha ileriye giderek münakaşa etmeme
si iktiza eder. 

SELÂHATTÎN KARA YAVUZ (Trabzon) 
— Muhterem arkadaşlar, evvelâ şöyle söz\? baş
lamak isterim • Burada münakaşa edilen mah
kemenin kararı değildir. Bir vatandaşın affa lâ
yık olduğu encümence karar altına alınmıştır, 
mevzuu münakaşa olan odur. Yoksa encümenin, 
mahkemenin kararı yanlıştır yahut ..doğrudur di
ye mütalâa ettiği yoktur. Dahilî Nizamnamenin 
54 ncü maddesi, Arzuhal Encümenine hususi af 
çıkarmak için salâhiyet vermektedir. Hukuk na
zariyelerine göre de hususi af, adlî hata, mah
kûmun ıslahıhıl etmesi ve afta içtimai fayda 
mülâhaza etme esasına göre tâyin edilir. En
cümen,. Mustafa Savaş hakkında faidei içhimai-
ye mülâhaza ederek af .istemiştir. 

Şimdi, arkadaşımıza şu şekilde cevap vermek 
isterim : Mahkeme 18 sene gibi bir ceza takdiri
ne gitmek suretiyle yavaş yavaş bu arkadaşın 
cezasını muhtelif sebeplerle 7 ay 3 güne indir
miştir. Yani mahkeme mücerret hukuk kaidele
ri içkide bu 7. ay 3 gün cezayı vermek mecburi
yetinde kalmıştır. Tatbikatı bilen arkadaşlar tak
dir ederler ki; hâkimler bâzı cezaları istemiye-
rek verirler. ^ Nasıl bâzı cezaları istemiyerek af
federler, bu da onun gibi.. Bence mahkemenin 18 
senelik cezayı 7 ay 3 güne indirmesini, bu vatan
daşın aleyhinde bir delil olarak değil, lehinde 
bir delil olarak telâkki etmelidir. Çünkü mah
keme mücerret hukuk kaideleri içinde ancak bu 
kadar fedakârlık yapabilmiştir, Geri kalanını ise 
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af suretiyle Büyük Millet Meclisinin halletmesi 
iktiza eder. Bu delili de nazarı itibara alacak 
olursak - 18 senelik cezanın 7 ay 3 güne indiril
mesini - ve bu vatandaşı affedecek olursak çok 
yerinde bir hareket yapmış olacağız. Kanaatim 
ve mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo sesleri) 

REİS -— Bıırhanettin Onat Bey, buyurun. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, hâdiseyi tekrar edecek deği
lim. Bu, her hangi bir şahsın fevrî olarak, ya
hut taammüden işlediği bir suç değildir. Bir po
lis memuru, asayişi ihlâl eden bir şirrete karşı, 
Polis vazife ve/salâhivet Kanununun maddei 
mahsusasına istinaden salâhiyetini kullanarak iş
lediği bir fiil ve hareketten dolayı mahkûm olmuş
tur ve zavallı, mahkûmiyetini de çekmiştir. Fa
kat komisyon kararı, memnu haklarını olsun 
kaldırıp zavallının mağduriyetini tahfif etmek 
esasına müstenittir. 

Arkadaşlar, bir arkadaşım evvelâ Arzuhal 
Encümenine çattı ve dedi ki : Adliye Encümeni 
gibi salahiyetli encümen dururken.. Arkadaşlar, 
çok rica ederim, Büyük Millet Meclisinde elbette 
salâhiyetlere âzami derecede hürmetle mükellefiz. 
Fakat her milletvekili, her mevzuda hak ve söz 
sahibidir. Kaldı ki, bunun üzerinde işliyen arka
daşlar içerisinde de kıymetli hukukçular vardır. 
Bu arkadaşımız vazife, salâhiyet ve ihtisası ne-# 

den şahsına inhisar ettiriyor? (Bravo sesleri.) 
Kaldı M arkadaşlar, dünyanın birçok yerlerinde 
mahkemeler vardır. Büyük dâvalar, hattâ çok 
büyük dâvalarda mahkemeler kanunlara istina
den hükümler verirler, doğrudur. Bunun dışın
da, o memleketlerin bir kısmında jüri denen bir 
teşekkül de vardır. Bunları teşkil edenlerin ço
ğu, pek çoğu hukukçu değildir. Arkadaşlar, bun
lar avamdan seçilmişlerdir, hattâ seçilenlerin 
içinde tahsili dahi ileri derecede olnuyan insan
lar vardır. Bunlar, evet yahut hayır işaretle
riyle o (Metr bilmem kim) lerin teşkil ettikleri 
koskoca mahkemelerin verdikleri kararı bozabi
lirler. 

Bizde jüri teşkilâtı yoktur. Kanun bu hak ve 
salâhiyeti B. M. Meclisine vermiştir, tabiî jüri 
olarak değil, B. M. Meclisi olarak. İçtüzüğümüz 
bu hakki, bu salâhiyeti her zaman için B. M. 
Meclisinin yüksek hüviyetinde tanımıştır ve bu 
hakkını Büyük Meclisi de birçok defalar kullan
mıştır. 

Şimdi tekrar esas mevzua rücu ediyorum; 
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Muhterem ^arkadaşlar, eğer Polis vazife ve sala- j 
niyetleri Kanununundaki vazife ve salâhiyetlere 
dayanarak bir polis memuru bir mütecavizin, bir 
sarhoşun huzuru âmmeyi ihlâl eden bir hareke
tine lakayt kalmıyarak önlemeye çalışmışsa ve 
bunu biz affetmezsek, bundan sonra ne olacak- | 
tır? (Çok doğru sesleri) Hiç olmazsa memnu 
haklarını iade etmezsek, polis, bundan sonra, ne-
melâzım diyerek bir köşeye büzüleeektir, çekile
cektir. (Bravo sesleri) 

Meydanı; şirretlere, sarhoşlara, mütecavizle
re mi bırakacağız, arkadağlar? (Bravo sesleri) 

Eğer mahkeme elindeki kanunlara göre kıv-
rana kıvrana on sekiz senelik bir mahkûmiyeti 
yedi aya indirmişse, bir arkadaşımızın buyurdu
ğu gibi, bunu mücrimin aleyhine değil, mücrim 
lehine kullanmak iktiza eder, arkadaşlarım, uğer 
bu muhterem mahkeme şayet imkân, bulmuş olsa I 
idi, niçin bulmadığını bilmiyorum, bu yedi ây 
cezayı dahi belki vermiyecekti. 

Arzuhal Encümeni kararının reddedilmesi 
için uğraşan arkadaşlarımın bir türlü kabul et
mek istemedikleri bir hâdise var; bir polis yedi I 
yerinden bıçaklanıyor, nefsini müdafaa vaziyeti- I 
ne düşüyor, bir polis değil, her hangi bir şahıs da- [ 
hi bu vaziyette nefsini müdafaa edecektir. Sarhoş 
kaçmıştı»; polis arkasından silâh atmış. Ne diye*? I 
Öldürmek kasdiyle mi? Gece, karaltıya atılan silâh I 
öldürmek kasdiyle midir? Ihafe kasdiyİe midir? Bu I 
nasıl takdir edilir? İki yaralı ver; birisi vazifesini 
ifa ederken, âmme hizmetinde âmmenin menfaa- I 
tine olarak yaralanmıştır. Öbürkü şerirdir, sar- I 
hoştur, mütecavizdir. Veıilen emre itaat etmedi- I 
ği için kanunun bahşettiği salâhiyetlere dayana- I 
rak polis tarafından yaralanmıştır. I 

Arkadaşlar; Büyük Millet Meclisi, demin de I 
arz ettiğim gibi, icabında çok büyük cürümleri I 
dahi affetmek hak ve salâhiyetini haizdir. Arka
daşım çok güzel saydılar. Hangi hususlarda, han
gi vaziyetlerde Büyük MiIJet Meclisi affedebilir? I 
Bunlardan bir tanesi, faidei içtimaiy# mevzuu- I 
dur, I 

Arkadaşlar, bugünkü kanunlarımızın istinad-
ettiği esas, faidei içtimaiyedir. Kanunlarımız fa- I 
idei içtimaiye üzerine kurulmuştur. İstirham ede-. I 
rim, âmme menfaatini, âmme huzurunu, âmme 
asayişini korumak, faidei içtimaiye değil de ne-
dir? Bu uğurda kanunun bahşettiği salâhiyete da
yanarak işlenen bir fiil faidei içtimaiyeye müste
nit değil de nedir?-Dilekçe Komisyonu buna müs- | 
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teniden, Meclisin yüksek atıfetine müracaat et
tiyse, bu, faidei içtimaiyenin tâ kendisidir. Ka
nuna uygundur, tüzüğe uygundur, mevzuatımı
za uygundur. ^Binaenaleyh benim vicdanım, bu 
adamın, affedilmesinin doğru olacağını haykırı
yor. Ve bunu haykırırken, efkârı umumiyenin 
lıissiyntına tercüman olduğuma inanarak söylüyo
rum. Aksi takdirde meydanı şirretlere ve müte
cavizlere bırakmış olacağız ve bundan Sonra eğer 
biz bu şekilde bir polisin hakkını korumayacak 
olursak, hiçbir polisten neden bu işi yapmadın 
diye sormak salâhiyetini haiz olamıyacağız. Poli
se bu silâhı niçin verdik? Demek ki komisyonun 
raporu yerindedir. Kabulü çok muvafık olur ar
kadaşlar. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS - - Kifayet takrirleri var: 

Yüksek Reisliğe 
Vaziyet tavazzuh etmiştir. Müzakerenin ki

fayetinin reye arzını teklif ediyorum. 
Saygılarımla, 

Aydın Mebusu 
Necati Çelita 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, reye vaz'ını arz ve teklif 

ederim. 
Afyon Karahisar Mebusu 

K. özçoban 

Yüksek Reisliğe 
Mazbata üzerindeki görüşmeler kâfidir, reye 

konulmasını arz ve teklif ederim. 
10 . V . 1957 

Kastamonu Mebusu 
S. Çağlar 

REİS — Kifayeti kabul edenler.. Etmiyen-
lcr.. Kabul edilmiştir. 

Diğer takrirler var, okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı Mus

tafa Savaştepe'nin af talebi usul, kanun ve bu 
hususta Büyük Millet Meclisince ittihaz olun
muş mümasil kararlara aykırı olduğundan Adli
ye Encümeni mazbatası veçhile reddine karar 
verilmesini arz ve teklif ederim. 

Kırşehir Mebusu 
Takir Taşer 

Yüksek Reisliğe 
Hususi affı haklı gösterecek bir sebep bu-
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lunmadığı cihetle Arzuhal Encümenin, mahkûm 
MMafa Savaş hakkındaki mazbatasının red
dini arz ve teklif eylerim. 

Trabzon Mebusu 
Sabri Dilek 

REİS — Efendim; her iki teklif aynı mahi
yettedir. Esasen mevzuu müzakere olan husus 
Arzuhal Encümenin mazbatasıdır. Mazbatayı 
reylerinize arz edeceğim. Mazbatanın reylerini
ze arz edilmesi, takrirlerin aynı zamanda reyle
rinize arz edilmesi mahiyetinde olacaktır. Maz
bata, Arzuhal Encümenin mazbatasıdır. Şimdi 
mazbatayı reylerinize arz edeceğim. Mazbata 
nıünderecatım kabul buyurduğunuz, takdirde 
takrirler reddedilmiş olacaktır. 

Şimdi Arzuhal Encümenin mazbatasını rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen işa- , 
ret versinler. Kabul etmiyeııler.. Arzuhal Eneü-

II -

./. :— Sinob Mebusu Vehbi Dayıbaş'in, Ve
zirköprü - Durağan, Boyabat - Taşköprü yolu
nun 1957 yılı faaliyet programıyla alınıp alın
madığına dair sualine Nafıa Vekili Elem, Mende
res'in tahrirî cevabı (7/291) 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Doğu sahil vilâyetlerimizi Batı illerimize, do-

layısiyle merkezi Hükümete en kısa bir şekilde 
bağlıyacak olan Samsun, Sinob ve Kastamonu 
hinterlandı yolunun, Vezirköprü ile Durağan, Bo
yabat ve Taşköprü arasındaki kısmı ıslaha muh
taç durumunu muhafaza etmektedir. Vezirköprü 
ve Durağan kazaları hududunda inşa edilen Kızıl
ırmak köprüsünün ikmalinden sonra hu yolun ik
tisadi ehemmiyeti bir kat daha artmış bulunmak
tadır. 

3957 faaliyet devresinde tatbik olunacak iş 
programına yukarda bahsettiğim bu yolun da it
hal edilip edilmediğinin Nafıa Vekâletince yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygıla
rımla rica ederim. 

Sinob 
Vehbi Dayı baş. 
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meni mazbatası kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Mazbatayı, af metnini hazırlaması için, Ad
liye Encümenine veriyoruz. 

3. — Elâzığ Mebusu Hüsnü Göktuğ'un, Ar
zuhal Encümeninin 11 . II . 195? farildi haftalık 
karar cetvelindeki 4317 saydı Karara ait (21 S. 
numaralı) işin Umumi Heyette müzakeresine da
ir takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası 
(4/281) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Arzuhal Encümeni mazbatası okundu.) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen arka

daşlarımız mevcuttur. Ekseriyetin bulunmadığı
nı müşahede ediyoruz. 13 Mayıs 1957 Pazartesi 
günü saat 15 te toplanılmak üzere Celseye son 
veriyorum. 

Kapanma saati: 17,05 

• T. C. 
Nafıa Vekâleti - 9 . V . 1957 
Hususi Kalem 

Sayı : 370 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

30. 1. 1957 gün ve 7 - 291/3818 • 17108 sa
yılı yazıları karşılığıdır : 

Vezirköprü - Durağan, Boyabat - Taşköprü 
yolunun 1957 yılı faaliyet programına alınıp alın
madığına dair Sinob Mebusu Vehbi Dayıbaş ta
rafından verilen tahrirî sual takririne hazırlanan 
cevabın ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Nafıa Vekili 
E. Menderes 

Vezirköprü - Durağan, Boyabat - Taşköprü 
yolunun 1957 yılı faaliyet programına alınıp alın
madığına dair Sinob Mebusu Vehbi Dayıbaş ta
rafından verilen tahriri sual takriri aşağıda ce
vaplandırılmıştır : 

(1) 178 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 

TAMUM SUAL VE CEVABI 

— 107 — 
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Vezirköprü • Durağan, Boyabat - Taşköprü 

yolunun Vezirköprü - Durağan kısmının inşası 
1956 yılında geyit yollan standartlarına güre ele 
alınmış olup 1957 yılında da geçit yolları esasla
rına göre inşaatına deram edilmek üzere 197 500 
lira ödenek tefrik edilmiştir. 

Boyabat - Taşköprü arası ise 1957 yılı onarım 
programımıza ithal edilmiş ve bu kısım için de 
70 bin lira tahsisat ayrılmıştıv. Bahis mevzuu 
her iki yol da 1957 yılında daimî bakım altında 
bulundurulacaktır. 

T. B. M. M. Maibam 
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Polis memurlarından Mustafa Savaş/ın, mahkûm olduğu 7 ay 
3 günlük hapis cezası hakkında Adliye ve Arzuhal encümenleri 

mazbataları (5 /40) 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. ./»'. M. SI. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No. 9576 
Arzuhal No. 9281 

5 . VII . 1956 

Adliye Encümeni Reisliğine 

Trabzon Emniyet kadrosu polis memurların
dan iken, 30 . ,X1 . 1950 tarihinde saat 18 de 
karakoldan evine »itmekte olduğu bir Sırada Hü
kümet Konağı önünde arkadaşları ile birlikte 
sarhoş bir vaziyette ve âmme huzurunu selbede-
eek .şekilde bağırıp, çağıran ve küfreden Nihat 
Kandil adındaki şahsı sükûta ve karakola davet 
etmiş bulunması üzerine kendisini bıçaklayıp 
kaçmaya teşebbüs ettiğinden korkutmak ve kaç
masını önlemek maksadı ile kullandığı tabancası 
ile yaralamış olduğundan dolayı bu yer Ağır 
Ceza Mahkemesince; öldürmeye tam teşebbüsten 
neticeten mahkûm edilip infaz edilmiş bulunan 
7 ay 3 günlük hapis cezası yüzünden Memurin 
Kanununun 49 ncu maddesine tevfikan memuri
yetten ve meslekten çıkarıldığından balısile; mez
kûr cezasının kaldırılması veyahut manii me
muriyet olmıyacak bir miktara indirilmesi tale
binde bulunan Mustafa Savaş'm bu baptaki mu
ameleli dosyası Dahilî Nizamnamenin 54 neti 
maddesine uyularak encümenimizce tetkik ve 
müzakere olundu. 

Celp ve incelenen mezkûr mahkûmiyet dosya
sına nazaran : ~ 

iddia makamı ile ilk tahkikat hâkimliğinee 
Türk Ceza Kanununun; 459/2 ve 51 uci madde
leri gereğince tecziyesi taleboluııan mumaileyhin 
mahkemece; filhakika vâki şahadete, keşif ve 
doktor raporlarına göre mağduru hedef almak 
suretiyle kasdi olarak öldürmeye tanı derecede» 
teşebbüs ettiği sabit görülerek fiiline mümas bu
lunan Türk Ceza Kanununun 448 ne i maddesi
ne tevfikan 1.8 sene hapsine, ağır ve şiddetli 
tahrik takdirî tahfif sebebi görülerek mezkûr 

hapis cezasının G2, 251, 50, 49 ve 59 ucu madde
leri gereğince gereken artırma ve indirmeler 
yapıldıktan sonra neticeten 7 ay 3 güne indiril
mesine karar verilmiştir. 

Mevcut şahadete, keşif zabıt varakası ve ra
porlara göre, filhakika adı geçen Nihat. Kandil, 
iki arkadaşı ile birlikte sarhoş bir vaziyette nara 
atıp, bağıra bağıra küfredip gitmekte iken 
nıüstedi ta raf intan müdahale olunup üzerindeki 
bıçağın alındığı ve karakola götürülmek isten
mesi üzerine topluca mukavemet edip bu arada 
adı geçenin; polisi bıçakla yaralıyarak kaçmaya 
başladığı ve ihtara rağmen durmadığı için arka
sından bir defasında 32, ikinci defasında 85 
adını mesafeden atılajn tabanca kurşunu ile. 1,5 
ay, nıüstedi ise (7 yerinden) 10 gün işinden 
kalacak derecede yaralanmışlardır. 

Hâdisede; bu oluş şekline göre, iddia maka
mının da ifade ettiği gibi nıüstedi 2559 sayılı 
Polis Vazife Salâhiyet Kanunu ile tanınan sa
lâhiyete istinaden silâhım istimal etmiş ve ni
zamnamenin 1.4 ve 17 nci maddeleri ile tahmil 
olunan vazifesini yapmış bulunmaktadır. 

Hükümde, her ne kadar kanunun tâyin et
tiği zaruret haddinin tecavüz edildiğine ve mağ
durun hedef alınmak suretiyle vurulduğuna işa
ret olunmakta ise de; müstedinin vazifesini yap
makta iken mütecasir tarafından 7 yerinden 
bıçaklandığı halde yine vazifesini yapmak
tan geri kalnııyarak firar eden mumaileyhi, ni
zamnamenin emrine dahi riayet eyliyerek dur
ması için ihtarda bulunduktan sonra silâhını is
timal etmiş bulunması ve keza vaktin de mev
sim itibariyle eecevo raslanıası ve aradaki me-



— 2 
safe bakımından hükümde belirtilen bu teşdit 
sebepleri şayanı teemmül bulunmuştur. 

Tavazzuh eden bu duruma göre, hâdisede 
müstedinin vazifesini yapmaktan ibaret olan bu 
hareketi dolayısiyle memuriyetten ihracını in-
tacedeeek derecede .bir cezaya çarptırılıp ailesi 
ve 5 çocuğu ile birlikte muhtaç ve sefil bir du
ruma düşürülmesi gayri âdil ve emsalleri için 
suimisal olacak bir mahiyette bulunmuştur. 

Bundan başka; Türk Ceza Kanununun 49 
ncu maddesinin birinci bendi muvacehesinde, 
vazifesini ifadan ibaret olan bu hareketinden 
dolayı kendisine ceza dahi terettübetmiyeceği-
ııi göz önünde bulunduran encümenimiz; bu hu
kuki ve maddi sebeplere binaen'müstedinin vâ
ki af talebinin dikkate alınacak bir mahiyette 
bulunduğuna ve muktezası tâyin ve ifa buyu-
rulmak üzere dosvasmm encümenimize tevdii

ne karar verilmiştir. 
Arzuhal En. Reisi 

Konya 
A. F. Ağaoğlu 

Kâtip 
Elâzığ 

S. Toker 
Afyon K. 

Hüseyin Tiyakioğlu 
İmzada bulunamadı 

Erzincan 
T. Şenocak 

Mardin 
E. K. Timm'oğlu 

.Mazbata Muharriri 
Bingöl 
AT. Araş 

Afyon K. 
S. Koral tem 

Edirne 
//. Maksuloğla 

Mardin 
Bahacttin Erdem 

İmzada, bulunamadı 
Seyhan 

8. Serçe 
Trabzon 

Selâhattin Karayavuz 
tmzada bulunamadı 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 9576/9281 
Karar No. 25 

9 . II . 1957 

Arzuhal Encümeni Reisliğine 

Yüksek Encümeniniz mazbatasında da taf-
silen izah edildiği veçhile Trabzon Emniyet 
kadrosu polis memurlarından iken 30 . X I . 1950 
tarihinde saat 18 raddelerinde karakoldan evi
ne gitmekte iken Hükümet konağı önünden ar
kadaşları ile birlikte sarhoş bir vaziyette ve 
âmme huzurunu selp ve ihlâl edecek bir şe
kil ve mahiyette bağırıp çağıran ve küfre
den Nihat Kandil adındaki şahsı sükûta ve ka
rakola davet etmiş bulunması üzerine kendi
sini bıçaklayıp kaçmaya teşebbüs ettiğinden 
korkutmak ve kaçmasını önlemek maksadiyle 
kullandığı tabancasiyle yaralamış olduğun
dan dolayı bu yer Ağır Ceza Mahkemesince öl 
dürmeye tam teşebbüsten neticeten mahkûm 
edilip infaz edilen 7 ay 3 günlük hapislik ce
zası yüzünden Memurin Kanununun 49 ncu 
maddesi gereğince memuriyetten ve meslekten 
çıkarılmışı olduğundan bahsiyle mezkûr ceza
nın kaldırılması veya mâni memuriyet olmıya-
cak bir dereceye indirilmesi talebinde bulu

nan Mustafa Savaş'in bu baptataki evrakı en
cümenimize tevdi edilmiş olmakla Dâhili Ni
zamnamenin maddeyi mahsusuna uyularak en-
cümenimizee tetkik ve müzakere olundu. 

Arzuhal Encümeni raporuna bağlı mahkû
miyet dosyasına nazaran : İddia makamiyle 
ilk tahkikat hâkimliğince mumaileyh Mustafa 
Savaş'm T. O. K. nun 459/2 ve 51 nci madde
leri gereğince cezalandırılması istenilmiş fa
kat mahkemece : Şahadet keşif ve doktor ra
porları münderecatına göre mağduru hedef al
mak suretiyle kasdi olarak öldürmeye tam 
derecede teşebbüs ettiği sabit görülerek fiiline 
uyan T. (J. K. nun 448 nci maddesine tevfi
kan 18 sene hapsine, ağır ve şiddetli tahrik tak
dirî tahfif sebebi görülerek mezkûr hapis ceza
sının 62, 251, 50, 49 ve 59 ncu maddeleri gere
ğince ve biıınetice 7 ay 3 gün müddetle hapsine 
karar verilmiştir. 

Her ne kadar yüksek eneümeninizce polis 
memurunun harekâtı vazifesi cümlesinden oldu-. 
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ğu ve T. C. K. nun 49 neu maddesinin 1 nci 
bendi muvacehesinde, vazifesini ifadan ibaret 
bulunduğu şeklinde tebarüz ettirilmekte ise de 
mahkeme kararında tafsilen izah edildiği veçhile 
kanunun tâyin ettiği zaruret haddinin tecavüz 
edildiği ve mağdurun hedef alınmak isuretiyle 
vurulduğu tesbit edilmiş olduğuna göre hâdise
de bir hatayı adlî olmadığı gibi cezanın tama
men infaz edilmiş olduğuna göre keyfiyette bir 
affı hususi mevzuııbahsolamıyacağı ve cezanın 
infaz tarihine göre de bir iadei hukuku mem-
nua ciheti de derpiş edilemiyeceği ve nihayet 
affı umumi için de bir sebep ve mantıki bir âmil 
olmadığından af talebinin reddiyle dosyanın 
encümeninize tevdiine karar verilmiştir. 
Arzuhal Encümeni Reisi Bu mazbata muharriri 

Aydın Hatay 
O, Ülkü A. F. Atahan 

Kâtip 
Kocaeli 

S. Dincer 

Çoruh 
31. önal 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

Balıkesir 
V. Asena 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Corum Denizli 
M. K. Biberoğlu İ: Hadımlıoğhı 

Erzurum 
A. Eryurt 

Konya 
II. Aydıner 

imzada bulunamadı 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

Eskişehir 
/ / . Sezen 

Konya 
T. F. Baran 

Tokad 
O. Hacıbaloğlu 

Muğla* 
N. Özsau 

İmzada bulunamadı 

Yozgad 
M. Ataman 

Zonguldak 
E. Sayar 

/ 
Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encü meni 

Zat ve Evrak No. 9576 
Arzuhal En. No. 9281 

Karar No. 93 

26 . IV . 1957 

Yüksek Reisliğe 

5 . VII . 1956 tarihli ve 9576/9281 sayılı inha 
mazbatamızla; Trabzon Emniyet kadrosu polis 
memuru iken evine gitmekte olduğu bir sırada, 
sarhoşlukla istirahati umumiyeyi selp edecek 
şekilde bağıra çağıra ve küfür ederek giden Ni
hat Kandil ve iki arkadaşını sükûnete davet 
edip elindeki bıçağı almak istemesi üzerine mu
kavemetle kendisini muhtelif yerlerinden yara
layıp kaçmaya teşebbüs eden adı geçen Nihat'ı, 
korkutmak ve kaçmasına mâni olmak maksa-
diyle istimal ettiği tabancası ile yaraladığından 
dolayı bu yer Ağır Ceza Mahkemesince mahkûm 
edilmiş bulunduğu yedi küsur ay hapis cezası 
yüzünden memuriyet ye meslekinden çıkarılmak 
suretiyle, 12 senelik meslek ve memuriyet haya
tı heder olup yedi nüfuslu efradı ailesinin de 
fakruzarurete duçar olduğundan; mezkûr ceza
sının affı veya manii memuriyet olmıyacak bir 
dereceye indirilmesini istiyen Mustafa Savaş'm, 
işbu hareketi belirtilen sebeplere binaen 2559 sa

yılı Polis vazife ve salâhiyet Kanunu ile buna 
müteferri nizamname hükümleri muvacehesinde 
vazifesini ifadan ibaret olarak kabul edilip 
Türk Ceza Kanununun 49 ucu maddesinin 1 nci 
fıkrasına göre kendisine ceza dahi terettübetmi-
yeceği göz önünde bulundurularak vâki af tale
bi kabule şayan bulunmuş ve Dahilî Nizamna
menin 54 ncü maddesine uyularak Adliye En
cümenine arz olunmuştur. 

Mezkûr encümo-nin 9 . II . 1957 tarihli maz
batası ile; mahkeme kararında da açıklandığı 
gibi kanunun tâyin ettiği zaruret haddinin te
cavüz edildiği ve mağdurun hedef almak sure
tiyle vurulduğu tesbit edilmiş bulunduğuna g*>-
rc; hâdisede bir hatai adlî bulunmadığı gibi ce
za da tamamen infaz edilmiş olduğundan bir 
affı hususi mevzuııbahsolamıyacağı ve infaz ta
rihine göre de bir iadei hukuku memnua ciheti 
de derpiş edilemiyeceği ve nihayet affı umumi 
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için. de bir sebep ve mantıki bir âmil olmadığı 
belirtilerek reddedilmiştir. 

Talep; 16 . IV . 1957 tarihli toplantıda tekrar 
tetkik ve müzakere olundu. 

Ağır ve şiddetli bir tahrik neticesi öldürmeye 
tam teşebbüste bulunduğundan dolayı mahkûm 
edilmiş bulunan müstedinin sıfatı memuriyeti iti
bariyle asayiş ve istirahati âmmeyi temin ve mâ
ni zabıta vazifesi ile mükellef bir kimse olduğuna 
göre; vazifesini ifa sırasında mukavemetle karşı
laşıp yaralanmış olmasına rağmen vazifesine de
vanı ederek firar eden suçluyu mütaaddit defa
lar ihtarda da bulunduktan sonra silâhını istimal 
ile bir bucuk ay işinden kalacak derecede yarala
mış olmasının, mahkemece; zaruretin tâyin etti
ği hudut tecavüz olunduğundan bahsiie suç ola
rak tavsif olunması, esas teşkilât hukukumuza gö
re hakkı takdirini dahi objektif hukuk çerçevesi 
içerisinde istimal etmek mevkii ve mecburiyetin
de bulunan mahkemenin bu ölçü içerisinde tesis 
ettiği mahkûmiyet hükmü, şayanı hürmet bulun
makla beraber; incelenen dosyaya nazaran, hâdi

senin oluş şekli itibariyle polis memuru olan müs-
tedi; vazifesinde gösterdiği gayret ve samimî ha
reketinden ve 5 çocuk babası ve 12 yıllık bir mes
lek müntesibi bulunması bakımlarından Yüksek 
Meclisin af atıfetine lâyık bulunmuştur. 

Keyfiyet iş bu mazbatamızla Umumi Heyetin 
Yüksek takdir ve tasviplerim' sunulmak üzere 
saygılarımızla arz olunur. 

Arzuhal Encümeni Keisi 
Konya 

.1. V. Ağaoğlu 
Kâtip 

Sivas 
A. Doğruyol 

Bolu 
M. Dayıoğlu 

Mardin 
İL K. Timur oğlu 

Mazbata Mııharriri 
Çorum 

//. Ortakcıoğlu 

Afyon Karahisar 
//. Tiryakioğlu 

Mardin 
B. Erdem 

Seyhan 
K. Serce 

Trabzon 
Selâhattin Karayavuz 
cîmzada bulunamadı 

* to» 
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Elâzığ Mebusu Hüsnü Göktuğ'un, Arzuhal Encümeninin 11.11.1957 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 4317 sayılı Karara ait (21 S. 
numaralı) işin Umumi HeyeUe müzakeresine dair takriri ve 

Arzuhal Encümeni mazbatası (4/281) 

9 . IH . 1957 

Büyük Millet Meelisi Riyasetine 

Arzuhal Encümeninin 11 . II . 1957 tarih ve 70 sayılı karar cetvelindeki 21 nci sayıfasındaki 
neşrolunan 25 X I I . 1956 ve (11708/11154 - S. No: 21) Melâhat gündüz hakkındaki kararın Umu
mi Heyette görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Elâzığ 
ir. cnttuc/ 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. li. M. M. 
A rzuh al En e ü meni 

Zat ve Evrak. No: 117 OH 
Arzuhal En. No. 11154 

Esas No. 1-281 
Karar No. 92 

İ. 1 

• 26 . IV . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Fiilen iştirak etmiş bulunduğu Tunceli ha
rekâtında vâki maluliyeti sebebiyle tekaüde 
sevk olunup 551 sayılı Kanuna tevfikan yedi 
yıldır 4 ncii derece üzerinden terfih zaınmı al
makta bulunan zevci Lütfi GündüzTm; Bu ha
rekâtın harbi intaceder mahiyette bulunduğu 
hakkındaki Heyeti Vekile Kararı ile tanınan 
ve müktesep hak haline gelen harb malûllüğü 
sıfatı; 5107 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi 
üzerine Millî Müdâfaa Vekâletince kabul olun-
mıyarak verilmekte olan bu zammın kesilmiş 
olduğundan ve açmış olduğu idari dâvanın da 
ilişik olarak takdim ettiği raporla sabit olan 
akli maluliyeti (Cinneti manyayi inhitati) has
talığı nazara alınmaksızın mürurumüddetten 
reddedildiğinden şikâyet edip durumu zikrolu-

nan kanuna tetabuk eden ve bu maluliyeti se
bebiyle başka bir vazife alması dahi mümkün 
bulunmayan zevcenin ve efradı ailesinin mağ
duriyetinin telâfisi için, harb malûllüğü sıfa
tının tanınması ve bu kanundan istifade etti
rilmesi talebinde bulunan Melâhat Gündüz'e 
ait 22_ Kasım 1956 tarihli müracaatı üzerine 
ittihaz olunan; 25 . X I I . 1956 tarihli ve 4:117 
sayılı ve; tetkik ve halli kaza merciine ait bir 
ihtilâfa taallûku itibariyle talep ve şikâyetin 
eneümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyaeağı 
hakkındaki karara; Elâzığ Mebusu" Hüsnü Gök-
tuğ tarafından, müddeti içerisinde itiraz olun
duğundan talep ve buna. ait dosya tekrar tet
kik: ve müzakere olundu. 

Yukarda açıklanan duruma göre ihtilâf; 



5107 saydı Kanun tatbikatı ile ilgili İdari bir 
tasarruftan hadis olup, idari kaza merciince 
tetkik ve halli lâzım gelmektedir. 

Dahilî Nizamnamenin encümenimizin vazi
felerini tâyin ve tesbit .eden değişik 53 ncü 
maddesinin 1 nci bendinin A ve C fıkraları; bu 
kabil talep ve şikâyetlerin encümenimizce tet
kik mevzun yapılamıyaeağım derpiş etmekte 
ve kaza mercilerinden sâdır olan bu kararların 
usul ve esastan verilmiş olması arasında her 
hangi biı1 fark gözetmemiş bulunmaktadır. İs
tidada belirtildiği gibi; dâva müruruzamanı ak
li mazeret sebebi ile husul bulmuş ise alâkalı
nın; eski halin iadesi talebiyle ayrıca vazifeli 
kaza merciine müracaat hakkıda mahfuzdur. 

-Arz ve izah olunan bu duruma göre; itiraz 

olunan 4-317 sayılı mezkûr kararımız lamanıiy-
le musip bulunmuştur. 

Keyfiyet Umumi Heyetin'Yüksek Tasviple
rine sunulmak üzere saygılarımızla arz olunur. 

Arzuhal Encümeni ilcisi Mazbata Muharriri 
Konya Çorum 

A. F. Ağnoğlu 11. Orlakcıoğhı 
K ~ . . • « • -

atıp 
Sivas AtYon K. Bolu 

A. Doğruya!. II. Tiryakioğlu /I/. Dayıoğlu 
Mardin Mardin Seyhan 

B. Erdem 7ı. A'. Timuvoğlu />'. ticree. 
Trabzon 

S. Ka.'ayavuz 
İmzada ruılunamadı 
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