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2. — Urfa Mebusu Feridun Ergin'in, 
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ve içtimai bünyemizde yarattığı tesirler 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İktisat 
ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/362) 147 

3. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
ku 'nun, fındık mahsulünün ihracı husu
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(Jiğine ve işsiz kalan işçilerin durumu hak
kında ne düşünüldüğüne dair İktisat ve 
Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/367) 147 

4. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 
Tunceli bölgesinin zirai kalkınması için 
1956 yılı yazında tetkikte bulunan heye
tin hazırladığı raporun neticesine dair 
Ziraat Vekilinden şifahi suali (6/368) 147 

5. -— Müzakere .edilen maddeler 147 
1. — Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir 

kazasında (Kırşehir) adiyle yeniden bir vi-

Sayfa 
lâyet kurulması hakkında kanun lâyihası 
ve Dahiliye, Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/668) 147:164,167,168,186:189 

2. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican ve 
Bursa mebusları Raif Aybar ile İbrahim 
Öktem'in teşriî masuniyetlerinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teş
kilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/482) , 164:165 

3. — Bursa Mebusu İbrahim öktem'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasi
ye ve Adliye encümenlerinden mürekkep , 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/501) 165 

4. — Diyarbakır Mebusu Mehmed Hüs-
rev ^Ünal'ın teşriî masuniyetinin kaldırıl
masına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşki
lâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/494) 165 

, 5. ~ Bursa Mebusları İbrahim öktem ile 
Kaif Aybar ve Kocaeli Mebusu Ekrem Ali-
can'm teşriî masuniyetlerinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâ
tı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/481) 165 



Sayfa 
6. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş 

ve Manisa Mebusu Yunus Muammer Ala-
kant'm teşriî masuniyetinin kaldırılması
na dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/4.80) 165 

7. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, 
Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve Çanak
kale Mebusu Safeddin Karanakçı'nın teşriî 
masuniyetlerinin kaldırılmasına dair Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümen mazbatası (3/479) 165 

8. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/488) 165 

9. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/472) 165:166 

10. — Kıi'şehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında
ki 2739 sayılı Kanununun ikinci maddesi
ne bir fıkra ilâvesine * dair kanun teklifi 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/464) .166; 

167,167:168,168 

11. — Erzurum Mebusu Rıza Topcuoğ-
lu'nun Arzuhal Encümenin 29 . III . 1957 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 4669 sa
yılı Karara ait (6 sıra numaralı) işin Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takriri ve 
Arzuhal Encümeni mazbatası (4/285) 168 

12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri namına ha
reket eden «Export - tmport Bank of 
Washington» arasında 20 Mart 1956 tari
hinde imzalanan 25 milyon dolarlık Kredi 
Anlaşması ve Ekinin tasdiki hakkında ka- * 
nun lâyihası ve Hariciye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/573) 168:169,172,173, 

181,190:193 
13. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküm&ti 

Sayfa 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında münakit Zirai Emtia Anlaşması
nın tasdikine dair kanun lâyihası ve Hari
ciye, Ticaret, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/459) 169,172,173,181,194:197 

14. — Abdülkadir Hayrettin özgüven'-
in mahkûm olduğu cezanın affı hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası (5/42) 169:170 

15. -— Erzurum Mebusu Şevki Erker'-
in, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bi
naları ile müştemilâtının tefriş ve tezyin 
işlerinin yapılması vazife ve salâhiyetleri
nin Nafıa Vekâletine devri hakkında ka
nun teklifi ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/441) 170:172,172:173,175,176. 

181,198:201 
16. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 6311 sayılı Kanunla mu
addel 22 nci maddesinin (b) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/677) 173 

17. — Ankara Elektrik ve Havagazı ve 
Adana Elektrik müesseselerinin idare ve 
işletmelerine dair olan 4325 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihası ve Dahiliye, Nafıa ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1 /529) 173 :174 

18. — Muğla ve Denizli vilâyetleri dâ
hilinde vukua gelen yer sarsıntısından za
rar görenlere yapılacak yardım hakkında 
kanun lâyihası ve Nafıa, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/670) 174:175,175: 

181 
B — • Tahrirî sualler ve cevapları 1.82 
1. — Konya Mebusu A. Fahri Ağaoğ-

lu'nun, Bina Vergisinin 1954 ve 1955 se-
nelerindeki tahakkuk ve tahsilat miktarı 
ile bir sene içinde hususi idarelere tahmil 
ettiği masrafın kaç liradan ibaret oldu
ğuna dair sualine Dahiliye Vekili Namık 
Gedik'in, tahrirî cevabı (7/265) 182:183 

2. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'-
nun, Mardin'in Necmettin mahallesinden 
Abdürrahman Savgu'nun haksız yere 6 
gün ceza evinde bırakıldığı yolundaki 
iddianın doğru olup olmadığına dair sua
line Adliye Vekili Hüseyin Avni Gök
türk'ün, tahrirî cevabı (7/325) 183:184 



1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Amasya Mebusu Kemal Eren ve 4 arkada
şının, Amasya vilâyetine bağlı Suluea nahiye
sinde Suluca adiyle.bir kaza kurulması hakkın
daki kanun teklifi, teklif sahibinin talebi üzeri
ne, geliverildi. 

Kırşehir Mebusu T ahir Taşer'in, Adliye me
mur ve kâtiplerinin terfihleri hakkındaki kanun 
teklifinin ruznameye alınmasına dair takriri 
okundu. Bütee Encümeni Mazbata Muharririnin, 
mezkûr kanun teklifinin encümenin ruzname-
sinde olduğu hakkındaki izahatından sonra 
takrir reddedildi. 

Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğiu'nun, 
Bolu Kız öğretmen Okulu binası inşaatının ik
mal edilmemesi sebebine dair Maarif Vekilinden 
şifahi suali; 

Urfa Mebusu 'Feridun- Ergin'in, hayat pa
halılığı ve mal darlığının iktisadi ve içtimai 
bünyemizde yarattığı tesirler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair tkti-sat ve Ticaret Vekilinden 

Şifahi sual 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 

Ama-sya Belediye Meclisinin feshedilmesi ve 
Burdur Belediye Meclisince seçilen reisin seçi
minin tasdik edilmemesi sebeplerine dair şifahi 
sual takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/373) 

2. — HAVALE E 

Lâyihalar 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve- teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 6330 sayılı Kanunla muaddel 
Başvekâlet kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası (1/688) (Bütçe Encü
menine) 

2. — İdarei umumiyei vilâyat Kanununun 
5048 sayılı Kanunla muaddel 140 ncı madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası. 
(1/689) (Dahiliye Encümenine) 

Teklifler 
3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker ve 

Tokad Mebusu Hasan. Kangal'm, yatanı hiz
met karşılığı maaş alanlarla, emekli, dul ve 
yetim maaşı bağlanmış olanlara tahsisat veril-

şifahi suali, alâkalı Vekiller hazır bulunmadık
larından, gelecek İnikada bırakıldı. 

At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna 
ek kanun kabul olundu. 

Fevzi Boyar'in mahkûm bulunduğu cezanın 
affına dair olan kanun teklifinin heyeti umu-
nıiyesi üzerindeki müzafcerelere devam olundu 
ve neticede af teklifi reddedildi. 

Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir kazasın
da (Kırşehir) adiyle yeniden bir vilâyet kurul
ması hakkındaki kanun lâyihası üzerinde gö
rüşüldü. 

12. V I . 1957 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada son verildi. 

Reişvekili Kâtip 
.Tokad Mebusu Hakkâri Mebusu 

îhsan Baç ÜbeyduUdh Seven 
Kâtip 

Van Mebusu 
Muslih Görentas 

Tahrirî sual 

1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, 
Adıyaman vilâyetinde meveudolduğu söylenilen 
asayişsizliğin önlenmesi hususunda ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair tahrirî sual takriri 
Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/358) 

İLEN KÂĞITLAR 
9 

mesi hakkındaki 6676 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/505) (Mali
ye ve Bütçe encümenlerine) 

4. Sinob Mebusu Şerafettin Ayhan'ın, 
Askerî öğrencilerden basan gösteremiyenler 
hakkındaki 5401 sayılı Kanunun 6742 sayılı 
Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine,dair kanun teklifi (2/506) (Mil
lî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

5. — Manisa Mebusu Hayri Büke'nin, Gör
des kasabasının nakledileceği Kocamutluk mev
kiinde yaptırılacak meskenler hakkındaki Ka
nunun 1 nci maddesine bâzı fıkralar eklenme
sine dair kanun teklifi (2/508) (Nafıa ve Büt
çe encümenlerine) 

Sualler 

— 146 — 



Mazbatalar 
6. — Adıyaman vilâyetine bağlı Gerger kaza 

merkezinin aynı kazanın Traksu nahiyesine bağ
lı Alduş köyüne kaldırılması hakkında kanun lâ
yihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/681) 
(Ruznameye) 

7. — Demiryolları ve limanları inşaatı için 
gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hak
kındaki 6845 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve 
Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/621) 
(Ruznameye) 

8. —- Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesi
nin tadili hakkında kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası (1/680) (Ruznameye) 

9. — Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı daire
lerin yapı işleri için gelecek yıllara sâri taahhüt
lere girişilmesi hakkında kanun lâyihası ve Na
fıa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/669) (Ruznameye) 

10. — îzmir Mebusu Nuriye Pınar'm, Üniver
siteler Kanununun 38 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/219) (Ruznameye) 

11. — Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bil
giler fakültelerinin bina ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere gelecek yıllara sâri taahhüde girişilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Nafıa, Maarif ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/672) (Ruzname-
ye)- " 

12. — İstanbul Opera binası inşaatının Hazi
nece ikmali ve sureti idaresi hakkındaki 6165 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin tadiline ^jaâr ka
nun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/613) (Ruznameye) 

13. — îzmir Mebusu îlhan Sipahioğlu'nun, 
Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesinin 3 ncü 
fıkrasiyle 117 nci maddesinin kaldırılması, Gire
sun Mebusu Doğan Köymen'in, Avukatlık Kanu
nunun 49 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifleri ve Adliye Encümeni mazbata
sı (2/435, 443) (Ruznameye) 

14. — İstanbul Üniversitesi binalarının yapı
mı hakkındaki 4999 sayılı Kanuna ek kanun, lâyi
hası ve Nafıa, Maarif ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/673) (Ruznameye) 

15. — Gümrük Muhafaza deniz vasıtaları sa-
tınalınması için gelecek senelere sâri taahhütlere 
girişilmesi hakkında kanun lâyihası ve Gümrük ve 
İnhisarlar ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/48.1) (Ruznameye) 

16. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ge
çici 65 nci maddesinin (K) bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (2/312) (Ruznameye) 

17. — Yeniden yapılacak su işleri için gelecek 
yıllara sâri taahhütlere girişilmesine mezuniyet 
veren 3132, 4100, 4649, 5259, 6089, 6425 ve 6656 
sayılı kanunlara ek kanun lâyihası ve Nafıa, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/671) 
(Ruznameye) 

18. — 26 Ekim 1956 tarihinde New-York'ta 
imzalanan «Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsü» nün tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye Encümeni mazbatası (1/687) (Ruz
nameye) 



BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 15,15 

REİS — Reisvekili İhsan Baç 
KÂTİPLER : Übeydullah Seven (Hakkâri), Muhlis Görentaş (Van). 

3. — YOKLAMA 

(İstanbul mebuslarına kadar yoklama yapıl-
di.) 

REİS — Celseyi açıyorum, efendim. 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — §İFAHİ SUALLER 

1. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'-
nun, Bolu Kız öğretmen Okulu binası inşaatı-
nırt ikmal edilmemesi sebeplerine dair Maarif Ve
kilinden şifahi suali (6/361) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim? Su
al sahibi yoktur, gelecek İnikada bırakıyoruz. 

2. — Urfa Mebusu Feridun Ergin'in, hayat 
pahalılığı ve mal darlığının iktisadi ve içtimai 
bünyemizde yarattığı tesirler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İktisat ve Ticaret Vekilinden 
şifahi suali (6/362) 

REİS — Sual sahibi burada mı? Burada... İk
tisat ve Ticaret Vekili yoktur. Sual gelecek İni
kada bırakılmıştır. 

3. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 
fındık mahsulünün ihracı hususunda yapılan te
şebbüslerine ne netice verdiğine ve işsiz kalan iş
çilerin durumu hakkında ne düşünüldüğüne dair 
İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/367) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim? 
Yoktur, sual gelecek inikada bırakılmıştır. 

4. — Tunceli Mebusu Fethi Ulkü'nün, Tun
celi bölgesinin zirai kalkınması için 1956 yılı ya
zında tetkikte bulunan heyetin hazırl<tdığı rapo
run neticesine dair Ziraat Vekilinden şifahi suali 
(6/368) 

REİS — Sual sahibi burada mı... Buradadır. 
Ziraat Vekili yoktur. Sual gelecek İnikada bıra
kılmıştır, efendim. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir ka

zasında (Kırşehir) adiyle yeniden bir vilâyet 
kurulması hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/668) 

REİS — Bu lâyihanın birinci maddesinin 
müzakeresine devam ediyoruz. Hürriyet Partisi 
Meclis Grupu adına Fethi Çelikbaş'mdır. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Ben 
sıramı Ahmet Bilgin Beyefendiye veriyorum. 

REÎS — Ahmet Bilgyı. 
Ahmet Beyefendi, Cumhuriyetçi Millet Par

tisi Meclis Grupu adına mı konuşacaksınız? 

Kendi adı-AHMET BİLGİN (Kırşehir) 
ma efendim. 

REİS — Buyurun, efendim. 
AHMET BİLGİN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, geçen İnikatta burada Kozaklı ve 
Hacıbektaş ilçeleri hakkında serdetmiş olduğu
muz müdafaalarımızı dinlediniz. Bizim bu mü
talâalarımıza mukabil gerek Zihni Üner ve ge
rekse Dahiliye Vekili Beyefendinin serdetmiş ol
dukları mütalâaları dikkatle dinledik. Bu müta
lâaları bu kazanın Nevşehir'e bağlanmasını müm
kün kılacak şekilde bir esbabı mucibeyi ihtiva 
etmemekle beraber muhakkaktır ki, bizi teyit ma-

w -
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hiyetinde konuşmuşlardır. Biz, zannettik ki, bu 
kazanın Nevşehir ile irtibatı yoktur, diyecekler. 
Maatteessüf netice bu şekilde olmadı. Onun için 
iki zatm konuşmalarını cevaplandırmak üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Biliyorsunuz arkadaşlar, Hacıbektaş ile Nev
şehir arasında Kızılırmak gibi bir mania vardır. 
Bu Kızılırmak'm iki tane geçidi vardır, nehir 
ancak bu geçitlerden geçilebilir. Bu ırmağın üze
rindeki iki modern geçitten bir tanesi Gülşehir 
üzerinde olan köprüdür. Hacıbektaş'ın 32 köyü 
vardır. Bunlardan 28 i Hacıbektaş'ın öbür ta
rafında ve Ankara, - Kayseri şosesi üzerinde, yal
nız dört tanesi ise Kızılırmak sahilinde bulun
maktadır. Bu 28 köy halkı Nevşehir'e gidebil
mek için beyzi bir yol takibedecekler ve yapıl
mamış yollardan geçeceklerdir. Halbuki bu köy
lerin diğer tarafla yani Kırşehir'le münakalesi 
daha müsait bir durumdadır. 

Kırşehir'le Nevşehir arasındaki mania yalnız 
bu ırmaktan ibaret de değildir. Arada bir de 
Salanda Dağı denilen yaz ve kış aşılması güç bir 
dağ vardır. Bu dağdan yazın dahi geçmek müm
kün değildir. Muhterem arkadaşlar; sizlere bu 

• dağın aşılmasının ne kadar güç olduğunu halen 
Kırşehir'de idare âmiri olan bir zatm ifadesi ile 
arz edeyim : «Bir gün Nevşehir'e vali tarafın
dan çağırılmış, altında Devlet imkânlariyle te
min edilmiş jibi olduğu halde dağı aşabilmek 
için çok müşkülâtla geçmiş ve dönerken tek
rar bu. müşkilâtı iktiham etmemek üzere Ür
güp üzerinden 80 kilometre yolu uzatmak mec
buriyetinde kalmış. (Gürültüler) 

RBÎS -—• Çok gürültü oluyor, hatibin söy
lediği işidilmiyor. Rica ederim gürültü etme
yin. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Bu zat, di
yor ki, «Ben Devletin 10 liralık kadar benzini
ni fazla harcadım ama, jipin beş aylık ömrünü 
kurtardım.» Altında Devlet imkânı ile temin 
edilmiş olan bir jip ile bin bir müşkülâtla 
geçmiş iken dönüşünde bunu tekrar etmiyerek 
80 kilometrelik uzun bir yol katetmek, mec
buriyeti karşısında bu yol yapılsa dahi büyük 
bir faydası olmıyacağı aşikârdır. 

Binaenaleyh arkadaşlar, ora halkını ıstıraba 
sokmak, küçük eşeğiyle bu yolu geçmesine 
mecbur bırakmak hiçbir zaman insaf ile ka
bili telif olamaz zannederim. 

1957 0 : 1 
Muhterem arkadaşlar, gerek Dahiliye Ve

kili, gerekse Zihni Üner arkadaşımız konu
şurlarken yapılacak yollara: istinadederek, be
yanı mütalâa ettiler. Vaktiyle Kırşehir kaza 
yapılırken aynı şekilde itiraz etmiş ve demiş
tik ki : «Nevşehir, mülhakatiyle irtibatını te
min edecek yollardan mahrumdur.» O zaman 
Sayın Dahiliye Vekili, «Bu zamanda yolun ne 
ehemmiyeti var, yol ancak bir mevsim mese
lesidir, yapılır» buyurmuşlardı. Aradan üç 
mevsim geçtiği halde bu yol hâlâ yapılmamış
tır. Şimdi dördüncü mevsimdeyiz, bu yolla
rın yapılmadığını geçen günü burada kendileri 
ifade etmişlerdir. Acaba bu kadar uzun bir 
zaman geçmesine rağmen bu yollar hâlâ neden 
yapılmamıştır1? Demek ki arzu ettikleri hal
de bıı yol yapılamamıştır. Acaba bu yolun 
yapılmaması mazeretini neye istinadettiriyor-
lar, yoksa Dahiliye Vekilinin muvakkat bir 
zaman vekâletten ayrılmaları dolayısiyle mi bıı 
yol yapılamamıştır? Bugün bu yoldan vatan
daşların. gidip gelmeleri müşkül ve muhaldir 
arkadaşlar. 

Sayın Zihni Üner arkadaşım diyor ki «lîıı 
yollar yakında Devlet yolları bakımına alına
caktır.» Bıı bir temenniden ibarettir. İler te
menni üzerinde burada imali fikredemeyiz. 
Meselâ her vilâyet için bir hava meydanı te
menni edilir ve bunu herkes arzu eder ama 
buna iptina ederek falan yer uzak, filân yer 
yakındır diye bir neticeye varamayız. Zanne
derim ki, bu temenniyi de hatırlamayan Zihni 
Üner, onun için kendi esbabı mucibesi arasına 
bunu da yazmamıştır. Hat.irlasa.yrh bunu da zik
rederdi. 

Zihni Üner arkadaşımız bir de, «kaza yolla- * 
n henüz faaliyete geçmemiştir» diyorlar. Kaza , 
yolları henüz faaliyete geçmemiş bir bölgede bu 
iki kaza halkını oradan geçmeye mecbur etmek 
hiçbir zaman adlü hakka ve insafa uymaz. Bi
zim 50 seneden beri işliyen kaza yollarımız var
ken, henüz yapılacak yollara bağlanmayı asla 
tecviz etmeyiz. Bunu hiçbir arkadaşımızın da 
tecviz etmiyeceğinden emin bulunuyoruz. 

Sayın Dahiliye Vekili Nevşehir'in müktesep 
haklarının korunması lüzumundan bahsettiler. 
Evet her yerin kendine göre müktesep hakları 
olabilir. Ama Nevşehir'in müktesep hakları ya
nında 100 senelik Kırşehir'in müktesep hakkı 
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unutulmamalıdır. Kendisine göre Nevşehir'in 
birçok müktesep haklari varsa da bu müktesep 
hakların Kırşehir aleyhine kullanılmaması lâ-
zımgeür. 

Yine Dahiliye Vekili buradaki beyanlarında 
«Her kazayı memnun etmek mümkün değildir» 
diye buyurdular. Biz hiçbir zaman her kazanın 
memnun edilmesi- üzerinde durmuyoruz, yalnız 
ora halkının ihtiyaçlarını ve hakkını müdafaa 
ediyoruz. Bu iki kaza halkını memnun etmek 
varken ademimemnuniyetleri cihetine gidilmesi 
bizim için muamma halindedir arkadaşlar. 

Sonra arkdaşiar, bu arz ettiğim münakale 
müşkülâtı o kadar varittir ki, bakınız Nevşehir 
vilâyet ve Kırşehir'de ona bağlı bir kaza olduğu 
halde ağır ceza teşkilâtı vardır. Adliye Vekâleti 
bu suretle münakale güçlüklerini düşünerek bu 
kazaların ağır ceza mevaddmı Nevşehir ağır ce
zasına değil, Kırşehir ağır cezasına bağlamıştır. 
Bunun sebebi yalnız münakale müşkülâtıdır. 
Çünkü ora halkı Kırşehir'e* kolaylıkla gidip ge
lebilir. Acaba bu müşkilâtı Dahiliye Vekâleti 
takdir edemez mi? Eder ama bunun kendisince 
bir sebebi vardır. Yol yapacağız, ondan sonra 
bu müşkülâttan kurtaracağız diyorlar. Arz etti
ğim sebeplerle orada yol yapılsa dahi, Kayseri 
Ankara şosesi gibi mühim bir Devlet şosesinin 
özerine serpilmiş olan Hacıbektaş ve Kozak V-
jun köyleri şoseye çıkıp her dakika vasıta bula
bilirler. Fakat Nevşehir şosesi üzerinde bö'-ıe 
bol vasıta bulunamaz. Çünkü bu iki kaza halkı 
Kayseri - Ankara şosesi üzerine çıkarak Sivas a, 
Erzincan'a ve hattâ Erzurum'a kadar uzard ı bu 
yol üzerinde gelen vasıtalara binebilirler. Bu iki 
kazanın Nevşehir'e bağlanmasını zannediyorum 
ki, hiçbir arkadaşım tecviz etmiyecektir. 

Muhterem Zihni Ürier arkadaşımız iktisadi 
bakımından Nevşehir'in Kırşehir'e rüebaniyeti 
olduğunu ifade ettiler. 

Sayın arkadaşlar, Kırşehir merkezi 100 se
neden beri sancak ve vilâyet olarak idare edil
miştir. Bütün tabiî, içtimai ve kültürel. vasıta
lara sahip bir. vilâyet halinde idare edilegelmiş-
tir. Ben vazifem itibariyle orada 30 seneye yakın 
eczacılık yaptım, Niğde'de, Nevşehir'de hasta
ne olduğu halde, o hinterlantta hastası olanlar 
bütün civar halk hastalanınca Kırşehir'e gelir
ler, hattâ Ankara'nın Koçhisar halkı dahi hasta 
olduğu zaman oraya gelir, çünkü iktisadi mü
nasebetleri daima Kırşehir'ledir. 

.1957 C : 1 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Öyle de

ğil. 
AHMEf BİLGİN (Devamla) — Oraya ge

lirler, Sebati Bey, siz de bunu biliyorsunuz ama, 
şimdi aksini söylemek belki daha işinize geliyor. 

Şimdi arkadaşlar, Kırşehir'in bütün pazarla
rı Nevşehir'e nazaran üstünlük arz eder, hattâ 
kendi tüccarlarından ayrı olarak Nevşehir tüc
carlarından içinde barındırdığı birçok tüccarlar 
vardır. Kırşehir'den de Ankara'ya gelmiş tüc
carlar vardır, Konya'ya gitmişler vardır, Kırık
kale'ye gitmiş olanlar vardır, her tarafta vardır, 
ama söylesinler rica ederim, Nevşehir'e hayatını 
kazanmak için gitmiş bir tek aile var mıdır? 
Sayılarsa pek çok Nevşehirli vatandaşlar bizim 
pazarlarımızdan istifade ederek geçinmektedir
ler. 

Muhterem arkadaşlarımın bu vadide vakit 
1 erini fazla almıyacağım. Yalnız Kırşehir Vilâ
yeti Kanunu lâyihası ilk görüşüldüğü zaman, Sa
yın Zihni Üner arkadaşımız, «Boşuna bocalama
yın, hava alacaksınız» dediler bize. 

Muhterem arkadaşlarım, Zihni Üner arkada
şımızın bu sözleri çok ağırdır. Muhterem Meclis 
âzalarının bütün reyleri sanki kendi ceplerinde 
imiş gibi «siz hava alacaksınız», demesi çok ileri 
bir cesaretle söylenmiştir. 

Sayın arkadaşımıza ne siz, ne de biz hava 
alacağız demiyeceğim, Yüksek Reisliğe bir tak
rir takdim ettim, bu önergeye vereceğiniz kıy
metli reylerinizle inşallah hak tecelli edecektir 
diyeceğim, buna katiyetle imanım var. 

REÎS — Kifayeti müzakere takriri geldi, 
fakat henüz beş arkadaş konuşmuş bulunuyor. 
Bir kişi daha konuşabilir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Grup 
adına söz istiyorum. (ıSoldan, «reye reye» ses
leri) 

REÎS — Buyurunuz. Altı kişi konuşmadığı 
için konuşabilir. 

CUM'HyRÎYETÇÎ MÎLLET PARTÎSÎ MEC
LÎS GRUBU REÎSÎ OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kır
şehir) — Muhterem, arkadaşlar, yeniden teşki
line Hükümetçe karar verilen Kırşehir vilâye
tine bağlanması icabeden kazalar üzerinde dün 
geniş maruzatta bulunmuştum. Muhterem Rei
simiz «Mecliste ekseriyet yoktur, açık oya ko
namaz, onun için celseyi tatil ediyorum» sözünü 
buradan ifade etti. Ben de kendilerivle hemfiki-
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rim; hakikaten ekseriyet yoktur. Bu mevzudaki I 
maruzatımız, anlatılıyor ki, Meclisin ekseriyeti 
tarafından dinlenilmemişti. Meclis ekseriyeti ve-v 

receği tarihî bir kararda isabetli olabilmek için 
hâdiselerin mahiyetine elbette ki nüfuz etmek 
ihtiyacını hissedecektir. Bu sebepledir^ kî, ben
deniz-Hacıbektaş ve Kozaklı kazalarının neden 
Kırşehir'e bağlandığının icabettiğini kısaca hu
zurunuzda bir kere daha ifade edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bizim bu mevzudaki 
gayretlerimizin ve vâki olan teşviklerimizin tek 
sebebi, Büyük Millet Meclisinin vereceği kara
rın isabetini sağlamak, vaktiyle yapılan bir ha
tanın tam tamirine hizmet etmektir. Bunu mü
dafaa edenler kim olursa olsun çıkacak eser 
mükemmel olduğu takdirde, şerefi, müdafaa 
edenlerden ziyade reyleriyle bu imkânı hazırlı-
yan demokrat milletvekillerine aidolacaktır. 

Arkadaşlar, Anayasanın sarih bir hükmüne 
göre, kazalar ve vilâyetler teşkil edilirken coğ ; 

rafi ve iktisadi münasebetler nazara alınır. Bu
nun dışında siyasi mülâhazalara asla yer veril
mez. Coğrafi ve iktisadi münasebetler üzerinde 
durmak istiyoruz, iki bölge halkı arasında ikti
sadi, ticari ve içtimai, münasebetlerin teessüs 
edebilmesinde coğrafi şartların, yol vaziyetinin, 
münakale imkânlarının ehemmiyeti büyüktür. 
Bu itibarladır ki, Hacıbektaş ve Kozaklı kaza
ları ile Nevşehir ve Kırşehir vilâyetlerinin kar
şılıklı münasebetlerini bu bakımdan mütalâa 
edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, 1954 te Kırşehir vilâ
yeti kaza haline getirilirken durum ne idi? Bu
gün dahi bu kürsüde Dahiliye Vekili ve Dahi
liye Encümeni adına konuşan arkadaşımız, Ko
zaklı ve Hacıbektaş ilçelerini Nevşehir'e bağ
lıyan muntazam bir yolun mevcudolduğunu söy-
liyemediler. Yalnız yapılacağını, yapılmakta ol
duğunu beyan ettiler. Demek ki, Kırşehir kaza 
haline getirilirken, Hacıbektaş'la, Kozaklı'yi 
Nevşehir'e bağlıyan her hangi bir yol mevcut 
değildi. Toprak yol mevcuttu. Bu yolsuzluğa 
ilâve olarak Hacıbektaş ve Kozaklı ilçeleriyle 
Nevşehir'i birbirinden ayıran .tabiî bir mania 
olarak da Kızılırmak vardır. Irmağın tabiî bir 
mania olduğu aşikârdır. Bu mevzudaki izahla
rımıza dün cevap verilirken, ırmağın her tara-
fmdan geçilebileceğinden bahsettiler. Bu sözle- i 
riyle bizim iddiamızı çürütmek istediler. Musa- I 
açle ederseniz Hükümetin huzurunuza getirdiği 

.1967 d : 1 
bir kanun lâyihası vesilesiyle Kızılırmak'm na
sıl bir mania teşkil ettiğini sizlere anlatmak is
terim. 

Hükümet tarafından teşkili teklif edilen 64 
kaza hakkında hazırlanan esbabı mucibeden bir 
parça okumak isterim. Kayseri merkezine bağlı 
Felahiye nahiyesinde bir kaza teşkil etmek is-
tiyen Hükümet bu kararının mucip sebeplerini 
şöyle izah ediyor : «Bu nahiye güney ve gü
ney - doğudan Kızılırmak ile ayrılmıştır. Bu 
durumu ile halen bağlı bulunduğu Kayseri ile 
temas bakımından müşkülât çekmektedir.» Bi
naenaleyh Kızılırmak bir mania imiş, bir müş-
kilât mevzuu imiş. Hacıbektaş'la Kozaklı ve 
Nevşehir arasında, Kırşehir kaza haline getiri
lirken, dahi bir yol mevcut delildi. Bugün dahi 
muntazam bir yol mevcut değildir. Yolsuzluk 
ve Kızılırmak gibi bir mâniin mevcudiyeti bu 
iki bölge halkı arasında iktisadi, ticari ve 
içtimai münasebetlerin tekevvününe tabiatiyle 
mâni olmuştur. Bu itibarla; Hacıbektaş, Kozaklı 
ile Nevşehir arasında iktisadi, ticari ve içtimai 
münasebetler tekevvün etmiştir iddiası bu kür
süde ifade edilemez. Böyle bir iddia aklı man
tıkla alâkalı olamaz. 

Muhterem arkadaşlar; hükümet daima âm
me hizmetlerini halkın ayağına götürmek, hal
kın bundan suhuletle, kolaylıkla ve ucuzca isti
fade etmesini sağlamak gayesiyle hareket etti
ğini daima bu kürsüde ifade eder. Kazalar ve 
vilâyetler teşkil edilirken bu faktörleri nazarı 
itibara aldığını söyler. Şimdi bu faktörler ba
kımından bir de mesafeyi tetkik edelim. Vak
tiyle Kırşehir'i kaza haline getirmek istiyen 
hükümet kararını haklı gösterebilmek için, Ha
cıbektaş'ın Kırşehir'e 46, halbuki Nevşehir'e 
32 kilometre mesafede bulunduğunu bu kürsü
den ifade etmişti. Elimizde bulunan Devletin 
haritası en son çıkan dahi hükümetin o zaman
ki iddiasının varit olmadığını göstermektedir. 
Hacıbektaş Kırşehir'e 47 kilometre mesafededir. 
Bunun 20 kilometresi muntazam bir şosedir, 
geriye kalan 27 kilometresi de her gün üzerin
de yüzlerce nakil vasıtasının geçtiği, Kayseri'-
yi Kırşehir'e bağlıyan, Şarkı Garba bağlıyan bü-

j yük Devlet yoludur. Ona mukabil Hacıbektaş 
i' merkezini Nevşehir'e bağlıyan yolun durumu 
[ nedir? Üç sene evvel toprak bir yoldu. Şimdi 
I haritaya bakıyoruz, 52 kilometre olan bu me-
' safenin ancak 15 - 18 kilometresi kırmızı olarak 
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işaretlenmiştir. Yani üzerine kum serpilmiş, 
toprak yol haline gelmiştir. Üç sene geçtiği 
halde Hacıbektaş ile Nevşehir arasında munta
zam bir yol bugün de mevcut değildir. Yağmur 
yağdığı zaman, kışın bu yoldan vatandaşın ge
çip Nevşehir'e gitmesine imkân yoktur. Mesa
fe itibariyle Hacıbektaş Kırşehir'e münasiptir. 
Köylerin vaziyeti nazara alınırsa bu sebebin 
daha da haklı olduğu görülür. Hacıbektaş'ın 
köylerinin ekserisi Kırşehir - Kayseri Devlet 
yolunun iki tarafına dizilmiştir. Bir kısmı da 
Hacıbektaş - Mucur şosesi etrafında dizilmiştir. 
Hacıbektaş'ın her hangi bir köylüsü, köyünden 
kalkar, bir kilometre, iki kilometre, âzami beş 
kilometre gitmek suretiyle Devlet yoluna gelir 
ve istediği anda oradan geçen bir otobüse bine
rek vilâyet merkezi Kırşehir'e gider, işini gör
dürür gelir. Eğer halka kolaylık sağlamak, 
hizmet etmek maksut ise Hacıbektaş'ı bu sebep
le de Kırşehir'den ayırmamak, Nevşehir'de bı
rakmamak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; Hacıbektaş köyleri
nin vaziyetini, müsaade ederseniz, bir de hari
tadan göstereyim. Muhterem arkadaşlar; gö
rüldüğü üzere haritada vaziyet şöyledir. Hacı
bektaş'ın köyleri Hacıbektaş'tan itibaren kısmı 
küllisi şimale doğru uzanan bir arazi parçası 
üzerindedir. (Soldan bir ses : «Haritayı göre
miyoruz») Zararı yok, şahadetimize inanın. Hu
zurunuzda yalan söylemek mümkün müdür? 
Kayseri ile. Kırşehir'i birbirine bağlıyan Devlet 
şosesine dikkat edecek olursak, Hacıbektaş köy
lerinin kısmı küllisi bu şosenin etrafına sıralan
mıştır. İstediği anda köylü şoseye iner, her gün 
yüzlerce nakil vasıtası geçiyor, biner ve Kırşe
hir'e gider. Nevşehir için ise ne böyle bir yol 
ve ne de böyle nakil vasıtaları vardır. Yolsuz
luk, aradaki tabiî manialar dolayısiyle Hacı
bektaş'la - Nevşehir arasında her hangi bir ik
tisadi ve ticari münasebetin, içtimai münasebe
tin tekevvün ettiğini iddia etmek abestir. Ona 
mukabil arada muntazam Devlet yolunun bu
lunması, Kırşehir'e muntazam yol ile bağlı ol
ması itibariyle, Hacıbektaş köyleriyle Kırşehir 
arasında iktisadi ticari ve içtimai bağların her 
nev'i tekevvün etmiştir. Yüz yıldan fazla bir 
zamandan beri birbirine bağlı olan bu iki böl 
genin halkı arasında tekevvün eden mânevi mü
nasebetlerin, alışkanlıkların da oynıyacağı role 
dikkatinizi çekmek isterim. Arkadaşlar, bir gün 

. İ957 d : İ 
Bütçe Encümeninde müzakereler devam ediyor
du - sene 1952 - zirai kredilerin halka tevziin-
de bâzı aksaklıklar olduğu Ziraat Bankasının 
bu kredileri kontrol etmediği ve iktisadi mak
satlar dışında bu kredilerin kullanılmasının 
memleket için hayırlı neticeler vermediği fikri 
ortaya atıldığı zaman, bu tasarıyı hazırlıyan 
Hükümetin • Reisi Muhterem Başvekil «Türk 
köylüsü reşittir, vesayete muhtaç değildir, o al-

, dığı parayı nerede kullanacağını bilir», demiş
lerdi. Doğrudur bu söz. Türk köylüsü vâsiye 
muhtaç değildir. E.... Hacıbektaş köylüsü vasi
ye muhtaç mıdır? Değildir. Ne söylüyor Ha
cıbektaş köylüsü? Kırşehir kaza olurken bütün 
köylerden mazbatalar tanzim ediliyor, anayı ev
lâttan ayırmayın diye feryadediyor, feryadını 
ve sesini size duyurmıya çalışıyor. Burada dos
yamızda bütün Kırşehir köylerine ait, daha o 
zaman hazırlanmış, yüzlerce mazbata vardır. 
Dün muhterem Dahiliye Vekili Hacıbektaş'tan 
ve Kozaklı'dan, Nevşehir'e veya Kırşehir'e bağ
lanmak mevzuunda, lehte veya aleyhte hiçbir 
müracaatın vâki olmadığını söylediler. Ben ken
dilerinin bunu kasıtlı yaptığını kabul ederek 
konuşmadım. Yanılıyorlar, dosyaları bu müra-
caatlerle doludur, dedim. Müsaade buyurursa
nız, bu müracaatlerden bir tanesi çok enteresan
dır. Şu anda elime tutuşturdular. Bakınız, im
zasını sonra söyliyeceğim, Hacıbektaş'tan çeki
liyor: 

«Kırşehir Belediye Reisine söylediğinize gö
re, tarafımdan Hacıbektaş Kırşehir'i istemiyor 
diye bir tel çekildiği söylenmektedir. Ben ve 
arkadaşlarım tarafından katiyen böyle bir tel 
çekilmemiştir. Şayet bu mahiyette tel varsa, 
hemşerilik namına suretinin gönderilmesini en 
derin saygılarımla rica ederim. 

îmza 
Demokrat Belediye Reisi 

Dede Aralan» 

Dün hâdiseyi haber alan Hacıbektaş'ın de
mokrat muhtarları, (Ne benim partime mensup, 
ne Cumhuriyet Halk Partisine mensup, Hacı
bektaş'ın merkezinin kısmı küllisi demokrattır.) 
üç tane mahallesinin muhtarı; «Bizi vilâyeti
mizden ayırmayın, Kırşehir'e bağlayın.» diye 
telgraflar çekmişlerdir. Zannedersem Meclis 
Başkanlığının dosyasında bu telgraflar da mev
cuttur. Daha birçok telgraflar çekilmiştir. Şim-
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di Dahiliye Encümenine mensup bir arkadaşımı
za sordum. Kırşehir tasarısı konuşulurken halk
tan gelen mazbatalar okundu mu? Cevap ver
diler: «Hacıbektaş'ın köylerinden 15 - 20 tane 
mazbata geldi ve encümende okundu.» dediler. 
mademki halk: «Ben muztaribim, Nevşehir'e 
bağlanmaktan; beni Kırşehir'e' bağlayınız, be
nim menfaatim bunu icabettiriyor.» diyor. Hal
ka hizmetten başka bir aşk beslememesi icabe-
den Büyük Millet Meclisi nasıl olur da her tür
lü bağların Kırşehir'e bağladığı bir kazayı, 
bütün bu mülâhazalardan tecerrüdederek, yapı
lacak yolları, yapılacak köprüleri, ilerde tekev
vün edecek 50 sene, 100 sene sonra tekevvün 
edebilecek iktisadi münasebetleri nazara alarak, 
anasından evlâdını ayırır gibi, götürüp de Nev
şehir'e bağlıyabilir? 

Arkadaşlar, bir siyasi hatanın yapıldığını 
hepimiz biliyoruz. Bu hatayı tasfhih edip, vic
danlarda bir yara bırakmak istemiyorsak, bu 
yaranın devamlı olarak işlemesini istemiyorsak, 
artık her mülâhazayı bir tarafa bırakıp, hakika
ti tecelli ettirmekten başka bir endişenin em
rinde olmamalıyız. 

Muhterem bakana sordum, müraeaatler gel
di mi? Yerinden; «Evet, talep üzerine dünden 
beri bâzı müraeaatler geldi.» dedi. Müsaade bu
yurursanız, sayın bakan, biz kim oluyoruz ki, 
halk arzu etmediği halde, 24 saat içinde köy
lerden, hattâ demokrat belediye reisinden böy
le telgraflar getirtebilelim? Bizim böyle bir 
kudretimiz mi var? Eğer böyle kudretimiz ol
sa idi, Kırşehir kaza olmazdı, sayın bakan. 
Buradaki kudret ne Bölükbaşı'nm kudretidir, 
ne arkadaşlarının kudretidir, halkın çektiği 
ıstıraptan doğan bir kudrettir, halkın sizlere 
olan itimadından doğan bir kudrettir, bu iti
madı tam olarak tecelli ettirmenizi sizden rica 
edeceğim. Burada muhalif konuşur, muvafık 
konuşur, haklı söze ittiba etmek hepimize dü
şen vazifedir. Müdafaa muhalefetten geldi di
ye, haklı bir fikrin aleyhinde bulunmak, haklı 
bir fikrin aleyhinde rey vermek, hiçbir arka
daşımıza yakıştıramıyaeağımız bir harekettir.- ' 

Benim daha çok söyliyeceklerim var arka
daşlar. Şimdi arkadaşlar, Muhterem Dahiliye 
Vekilinden bir ricada bulunacağım, bu kürsü
de Kırşehir'i kaza haline getiren tasarıyı mü
dafaa etmiş bir insandır, binaenaleyh, Kırşe
hir'in kaza haline getirilmesinde büyük vebal-
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lerdeıı birini omuzuna yüklenmiş bir insandır. 
înadetmesin, ısrar etmesin, hakikati teslim et
mek suretiyle vebalini hafifletmeye çalışsın. 

.Bir insanın vatanını, partisini sevmesinin tek 
şartı, hakikati sevmesidir. Hakikati sevmiyen 
insanlardan ne partiye hayır gelir, ne vatana 
hayır gelir, arkadaşlar. 

ilimdi size başka bir safhayı anlatacağım: 
Heyecanımı mazur görünüz, arkadaşlar. Bir 

. hakkı müdafaa zarureti ile her şeyi söyliyece-
ğim. Halka Ihjzmetten bahseden Dahiliye Veki
line ve Hükümete bir hakikati hatırlatacağım. 
Kırşehir'i kaza yaparken ne söylüyordunuz? Bu 
kürsüde zaman, zaman söylenenler unutulmadı, 
deniyor. ,, 

Biz de söylenenleri unutmadık ve uııutmı-
yacağız. Bakınız Dahiliyi1 Vekili hazırladığı es
babı mucibede ne diyor? Köylerden kaza ve vi
lâyet merkezine gelen vatandaş rmmı ve hususi 
işini gördükten sonra ayın günde tekrar kö
yüne dönmek imkân \na kavuştuğunda, günlük 
masraflarından vareste kalır ve bu da hizmet
lerin iktisadi ve müsmir olmasını sağlar. Yakı
nına getirilen umumi hizmetlerden suhuletle ve 
az masraf ihtiyarı ile faydalanan ve süratle 
ailesinin ve işinin başına dönen vatandaş mem
nuniyet ve devlete karşı haklı Wr muhabbet 
duyar. Bu güzel esbabı mucibeyi kaleme alan 
'Dahiliye Vekili şimdi illâ Hacıbektaş ve Ko
zaklı halkı, yapılacak yollar * düşünerek, Nev
şehir'e bağlanmalıdır diye ısrar ederse; ax?aba 
buraların halkı size karşı, hükümetinize karşı, 
iktidarınıza karşı bahsettiğiniz bu muhabbeti, 
İm minneti duyacak mıdır? Elbette dııymıya-
caktır. 

FEYZİ BOZTEFE (Ordu) — Hükümet si
zin değil mi? 

OSMAN BÖLÜKBAŞ1 (Devamla) — O hal 
de on mı için söylüyorum, Beyefendi. Tabiî han
gi partiden olursa olsun memleketin hükümeti. 
O dahil olduğu için söylüyorum. 

Şimdi arkadaşlar, şu esbabı mucibeye bakın, 
sn Hacıbektaş'ın tasvir ettiğim durumuna bakın. 

Bir de Kozaklı'nm durumuna temas edelim: 
Kozaklı'nm durumuna temas edip, hakikatleri 
açıkladığım zaman, Dahiliye Vekili vebalinin da
ha fazla artacağım hissedecektir. 

Arkadaşlar, 1954 seçimlerine gidileceği sıra
da, Meclise 22 kazanın teşkili teklif edilmişti. 
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Yine bu lâyihayı hazırlıyan hükümet, bakını/. 
esbabı mucibesinde Kozaklı'y, niçin kaza yaptı
ğını anlatıyor: Bakınız ne diyor muhterem hü
kümet : 

«Karahasanh nahiyesi Avanos merkezine H0 
ilâ, 90 kilometre mesafede olup, kışın aradaki 
dağlar münasebetiyle, kaza merkezi ile olan irti
batın,. müşkilâtla mümkün olabildiği ve yakın
larından Ankara - Kayseri demiryolunun geç
mesi itibariyle die coğrafi ve ekonomik yönden 
Avanos'la her hangi bir münasebetleri bulun
madığı...» 

Demek Kozaklı kazasının Avanos'la ne iktisadi 
ne ticari ne coğrafi hiçbir münasebeti yokmuş. Ava
nos'la ne münasebeti varmış? Badece çile çekmek 
münasebeti. Arada dağlar varmış, yolsuzluk 
varmış, buranın halkı ıstırap çekiyormuş. İşte 
hükümet bu ıstırabı dindirmek için sizlerden 
rey istemiş, bu tasarıyı o zaman getirmiş. 1:'*54 
ün Martında bu tasarı geliyor, kanuniyet kes-
bediyor. Bütün bu mülâhazalar unutularak W a 
ziran ayı içinde1 Kırşehir kaza haline getiriliyor, 
Kozaklı Nevşehir'e bağlanıyor. Kozaklı 'dan Nev
şehir'e vatandaş nasıl gider? Burada Nevşehir'li 
arkadaşlarımız var, hiç olmazsa bu mevzuda 
şehadetleri ile mutabık olalım, nasıl gider vatan
daş..? Köyünden kalkar, yol mevcut değil, kalkar 
Avanos'a sürünerek gider. Avanos'tan sonra Kızd
ırmağın üzerindeki köprüyü geçer, 15 kilometre 
Ürgüb'e kadar toprak yoldur arkadaşlar, bir 
damla yağmur düştüğü zaman hiçbir vasıta, ge
çemez. Ondan sonra Ürgüb'den 20 kilometre kat'-
oder, Nevşehir'e gider. Halka hizmet bu mudur 
arkadaşlar? 

TAHİR TAŞER (Kırşehir,) — Kayserrden 
dolaşır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞ1 (Devamla) — Başka 
yer bulamazsa Keyseri'yi dolanır, belki tayyaresi 
varsa ona biner gider, o başka. 

Şimdi arkadaşlar, temas etmemek için ken
dimi zorladığım sebepler birer birer ortaya çık
maktadır. Kırşehir'i kaza haline getirirken, o 
zaman da o tasarıyı liyakatle müdafaa eden 
Dahiliye Vekili bakınız n,e demişti : «Kaman 
buraya 145 kilometre mesafededir.» Kaman'm 
buraya, Ankara'ya yakın olduğunu da bu kürsü
den söylemişti. Kaman Kırşehir'e 55 kilometre, 
Ankara'ya 140 kilometre. Yakın olduğunu söyle
mişti. Ve Demişti ki, Kaman Ankara'ya müca-
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virdir, - zabıttan tesbit ettim, altını çizdim - ay
nı zamanda Kaman'm Kırşehirle hiç bir alâkası 
yoktur. Kamaıılı Kırşehir'e yalnız hükümetle 
olan işlerini görmek için gider, iktisadi, ticari 
münasebetleri bakımından Ankara'ya bağlıdır. 
Bu durum yeni bir münakale vaziyeti yaratıyor. 
Kaman halkını bu ıstıraptan kurtarmak lâzım 
demişti. Üç sene içinde - bilmiyorum yollar lâs
tik midir? - 140 kilometre nasıl oldu da küçüldü, 
nasıl oldu da 55 kilometre Bakanın gözünden 
kaçtı. Binaenaleyh, bir hata tamir ediliyor. Ar
tık burada iktisadi, coğrafi, idari şartlar diye 
akâdemik münakaşaların yapılmasına yer yoktur. 
Bir hata tamir ediliyor, tam tamir edilsin. Hem 
bu, millet için hayırlı olur, hem sizin için hayırlı 
olur arkadaşlar. Acaba hükümet vaktiyle Ko
zaklı ilçesini Nevşehir'e bağlamak münasip
tir, sözünü söylemiş miydi? Hayır arkadaşlar. 
Kozaklı bir talihsizliğin neticesi olarak Nevşe
hir'e bağlanmıştı. Müsaade buyurursanız, onu 
da yine Hükümetin 1954 te Meclise getirdiği es
babı mucibeden okuyalım : 

«Çiçekdağ kabası Yozgad'a - şimdi Kırşehir'e 
veriliyor - Kaman kazası da Ankara'ya bağlan
dıktan sonra bu bölgede ikinci bir vilâyetin ipka
sı lüzumsuz olduğu, kadar malî bakımdan da kül
fetli bulunmuştur.» 

Demek ki. Kozaklı Nevşehir'e münasiptir. 
Yolu ile tabiî maniaları ile Kırşehir'den ziyade 
Nevşehir'e münasiptir, halkın menfaati bunu 
ieabettirir dememiş Hükümet. Ya ne demişti 
Hükümet? 32 kilometre mesafede bulunan Ha
cıbektaş'ı, 35 kilometre mesafede bulunan Ava
nos'u, Kayseri'nin Ürgüp, Niğde'nin Gülşehir 
kazalarını Nevşehir'e bağlıyarak bir vilâyet 
meydana getirdi. Tamam Nevşehir vilâyetini 
kurdu. Başka bir talebi yok. Nevşehir'in hayati
yetini sağlamak için Kozaklı lâzımdır, dememiş. 
Başka kaza lâzımdır, dememiş. Nevşehir'i kur
muş, ikinci operasyon başlamış: 

140 kilometre mesafede bulunan Kaman, ik
tisadi ve ticari bakımdan Ankara ile alâkalıdır, 
Kırşehir'le alâkalı değildir, halkın menfaati ica
bı onu Kırşehir'e bağlamalı, demiş. İkinci ope
rasyonun ilk safhası. Ondan sonra, şimdi Kırşe
hir'e bağladıkları Oiçekdağ'ın da Yozgad'a mü-
nasibolduğunu, iktisadi, ticari bakımdan Yer
köy'e bağlı olduğunu, bu köyün de Yozgad'a 
aidolması dölayısiyle, bu kaza da Yozgad'a mü
nasiptir, demiş. Bu operasyondan sonra, Hükü-
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metin söz söyliyemiyeceği üç kaza kalmış. Kırşe
hir merkez kazası, Mucur ve Kozaklı. Ondan 
sonra Hükümet hükmünü vermiş. Bu üç kaza 
bir vilâyet olmaya lâyıktır, demiş. Bu talihsiz 
hükümden sonradır ki, Kozaklı, Mucur ve Kır
şehir; Nevşehir'e bağlanmıştır. Şu hakikatler 
muvacehesinde, hele biraz sonra vereceğim ra
kamlar muvacehesinde; Kozaklı Nevşehir'e bağ
lanmalıdır, Hacıbektaş Nevşehir'e bağlanmalı
dır sözünde, ne iktisadi ne ticari ne içtimai ne 
kültürel bir münasebet yoktur. Halka hizmet 
gayesi asla bahis mevzu değildir. Bakan bura
da buyuruyorlar k i : «Efendim Kırşehir'i vilâ
yet yaparken, Nevşehir'in müktesep hakkını na
zari itibara almalıdır.» Muhterem Bakan ve 
muhterem arkadaşlar; Nevşehir'in müktesep 
hakkını nazarı itibara almak lâzım da üç yıllık 
vilâyet için müktesep haklar bu memlekette te
essüs ediyor, halk istemediği halde iki kaza ora
ya bağlanmak isteniyor da; yüz yıldan beri san
cak merkezi ve vilâyet olan bir yer, 2 Mayıs se
çimlerinden önce cezalandırılıyor, yalnız oranın 
halkı ıstırap çekmiyor, bütün vatandaşlar bun
dan dilhun oluyor. Bu ıstıraplar nazara almmı-
yacak mı? Yüz yıllık vilâyetin müktesep hakla
rı nazara almmıyacak mı! Bilmiyorum. Çıksın
lar, burada almmıyacak desinler. 

Efendim, Hacıbektaş ve Kozaklı Kırşehir'e 
bağlanırsa, Nevşehir'in nüfusu azalırmış. Ne 
olurmuş? 164 bin iken, 134 bin olurmuş. Sayın 
Bakan, Türkiye'de Garp'ta dahi 139 bin nijfus
lu vilâyetlerimiz vardır. Birçok vilâyetlerimiz 
vardır ki, nüfusu 135 bin, 139 bin, 110 bin, 112 
bin. Sayın Nevşehir milletvekillerinin de - tabiî 
müstakbel Nevşehir milletvekili olurlar İnşallah, 
Nevşehirli oldukları için dilim kaydı - müdafaa 
ettikleri gibi, mademki, Nevşehir çok kuvvetli 
bir iktisadi merkezmiş, neden bu Kozaklı ile; 
yol yok, iz yok, münasebet yok, Hacıbektaş üze
rinde ısrar ediyorlar? Onların iktisadi kudret
leri kendilerine yetmek icabeder. 

Sayın Bakana nüfus mevzuunda müsaade 
ederseniz, İstatistik Umum Müdürlüğünün neş
rettiği bir eserden bâzı rakamlar vereceğim. 
Bilecik'in nüfusu 195.5 sayımına göre 139 bin. 
Hem de Garpta bir vilâyet. 139 bin nüfuslu vi
lâyet olmaz, bunun hayatiyetini artırmak için 
buna 50 bin, 100 bin nüfus katmak lâzımdır diye 
diğer vilâyetlerden kaza almayı düşünmüşler 
midir? Bingöl 114 bin. Bitlis 111 bin. Tunceli 121 
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bin ve Muş 136 bin. Demek ki, arkadaşlar, vilâ
yetler bakımından bir nüfus standardı yolttur, 
bir nüfus limiti yoktur. Bir vilâyetin nüfusunu 
30 bin artıracağım diye, 30 bin insana ıstırap 
çektirecek bir kararı Büyük Millet Meclisi ver
memelidir. Temennimiz budur arkadaşlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, yoldan bahsedi
yorlardı. Nevşehirli muhterem bir zat olan Paşa 
hazretleri buyurdular ki, çok yakında Devlet 
standardında yollar yapılacak. Aradan üç yıl 
geçmiş. Nevşehir vilâyet olmuş, bugün yol yok, 
ama olacakmış. Müsaade buyurursanız, bir ha
tıramı anlatayım. Avanos kazasını Kalaba kö
yüne, yani Kayseri'yi Kırşehir'e bağlıyan Devlet 
şosesi üzerinden bir köye bağlıyan 40 kilomet
relik bir yol vardır. Burada bir Avanoslu da 
vardır - mebus olarak - Cumhuriyet devrinde 
başlandı, bugün de ikmal edilemedi. 

Size bir hâtıramı anlatayım : 1952 de Ke
mal Zeytinoğlu'nu ziyaretimde «Avanos yolu ku
zu dişini çıkarttı» dedim. O zamandan bu zama
na 5 şene geçti, ancak 40 kilometrelik yolun 8 
kilometresine kum dökebilmişlerdir. 

Şimdi kozaklı merkezine nazaran mesafeyi 
hesaplıyalım. 

Kayseri'yi Kırşehir'e bağlıyan Devlet şosesi
ne gelmek için 25 kilometreyi katedecek. Ondan 
sonra iki istikamet görünüyor. Topraklı ve Ka
laba... 20 kilometrelik bir kısım daha var. On
dan sonra da kuzu dişini çıkartan kısmı katedip 
Avanos'a gelecek. Sonraf bir damla yağmur ya
ğınca yol vermiyen yoldan. 15 kilometre daha 
gidip Ürgüb'e gelecek. Ondan sonra da 20 kilo
metre daha katedecek ve Nevşehir'e gelecek. Bu 
vatandaş kendisine suhulet düşünen Devlete 
duacı olacak. Bu mesafeyi nazarı itibara alırsa
nız; bir 20, bir. 45, 24, bir. 45.... 50. Yetmiş üç 
on iki daha. 

BÎR SES — Hangi köyden bahsediyorsun? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kalaba. 

Bilirler, arkadaşlardan bilen vardır; eski mül
kiye müfettişleri vardır burada. 

12 kilometre daha kaç eder, arkadaşlar? Yet
miş üç idi, seksen beş eder. 15 kilometre de Ava
nos'u Ürgüb'e bağlıyan - bir damla yağmur dü
şünce yol vermiyen - yol, 100 kilometre eder. 20 
de Nevşehir'e 120 eder. 

Bir de Kırşehir'e gidelim : 25 kilometre ka
tedip gideceksiniz Topaklı'ya. Topaklı köyün-
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den her gün 100 tane, 200 tane vasıta geçer. Ni
çin geçer? Garbı, Şarka bağlıyan Devlet yolu 
oradan geçer. İstediğiniz anda kamyona biner
siniz, otobüse binersiniz, kalkar Kırşehir'e gider
siniz. Mesafe : 38 kilometre bir. 6 kilometre, bir. 
Ne yapar? 44". 18 kilometre daha; 54, 62. 3 kilo
metre daha 65. Şurada 25 kilometre, etti 90. 75 
kilometresi muntazam Devlet yolu olan ve üze
rinden günde yüzlerce nakil vasıtası geçen bir 
yoldan Kozaklı'nın köylüsü istifade edebilin. 
Fakat Nevşehir'e gitmek için hem 120 kilometre 
gidecek, - 90 in yerine - hem de yol yoktur, bu
rası işlek bir yer olmadığına göre ne geçen bir 
otobüs bulabilir, ne geçen bir vasıta bulabilir. 
Belki diyecekler ki, bulunur. •Bulunur ama şans 
kabilinden. 

Şimdi arkadaşlar, elinizi vicdanınıza koyun. 
Kozaklı halkına diyorsunuz ki, şimdiye kadar 
hiçbir alâka ve irtibatı olmıyan, Kızılırmak'la 
ayrıldığın, yolsuzlukla ayrıldığın; Nevşehir vi
lâyetine seni zorlayıp 120 kilometre götüreceğiz. 
Zararı yok, şimdi yolsuz olsun, ıstırap çek, yol 
ilerde yapılacak. Soruyorum size, vilâyetler, ka
zalar böyle mi kurulur, demokrat bir memlekette? 
Halka hizmet etmek istiyen bir Hükümet, böyle 
mi yapar arkadaşlar? 

Demek ki, arkadaşlar, Nevşehir'le, Hacıbek
taş'ın ve Kozaklı'nın ne içtimai alâkası var, ne 
iktisadi alâkası var, ne ticari alâkası var, ne de 
arada uzun senelerin beraber yaşamanın tevlid-
ettiği birtakım münasebetler teessüs etmiştir, in
sanların hayatında şahsi münasebetlerin rolünü 
hiçbiriniz inkâr edemezsiniz. Alıştığınız kahvede 
oturmak, alıştığınız sinemaya gitmek üzerinizde. 
ne kadar tesir yapar, bir kere düşününüz. Ona 
mukabil Kırşehir'i düşününüz. 100 küsur sene
den beri oraya bağlanmış. Gitmiş, gelmiş, alış
mış, mânevi "bağlar teessüs etmiş, dostluklar, ah
baplıklar, her şey teessüs etmiş. Bunlar bir gün
de teessüs edecek şeyler değil, arkadaşlar. Şu 
Meclisin içinde bulunuyoruz da sekiz sene sonra 
birbirimizle tanışmadığımız birçok arkadaşlar var. 
Kolay mıdır, şahsi münasebetlerin teessüsü, iti
madın teessüsü? Halk ıstırap çekecektir, bu iki 
kazayı oraya bağlarsanız. Eğer Hükümet mut
laka nüfusunu artırmak iddiasında ise bir hak
sızlığın ıstırabını yıllardan beri çeken Kırşehir'in 
yakasını bıraksın. Nevşehir'in civarında, o civar
daki vilâyetlerin mebusları darılmasın, nüfusu 
çok fazla olan vilâyetler vardır ve Nevşehir'e da-
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ha münasip kazalar bağlamak mümkündür. Ka
za olmak için can atan nahiyeler vardır, köyler 
vardır. Oralarını kaza yapsın, oralarını Nevşe
hir'e bağlasın. Hem Nevşehir'e hizmet etsin, 
hem de Kırşehir'in ıstırabını dindirsin. Hem de 
bu Meclisten çıkacak karar yine siyasi maksat-

, larla malûldür, kanaatini vatandaşın vicdanında 
yaşatıp da âleme ıstırap çektirmesin. Temenni
miz budur, arkadaşlar. 

Bir daha tekrar ediyorum. Vereceğiniz karar 
âdil ve isabetli olduğu takdirde bunun şerefi 
müdafaa eden Bölükbaşı'ya veya Fethi Çelik 
baş'a, şuna buna Ahmet Bilgin'e ait değildir. 
Sizlere aidolacaktır. Hatası da, sevabı da sizle
rin olacaktır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Sağdan, alkışlar) 

RElS — Dahiliye Vekili. 

DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Muhterem arkadaşlarım; bu kanun mü
nasebetiyle iki celseden beri devam eden gö
rüşmelerin Heyeti Celilenizi kâfi derecede ten
vir etmiş olduğuna kaani bulunmakla beraber, 
bugünkü konuşmalar karşısında kısaca birkaç 
noktaya işaret etmeden geçemiyeceğim. 

Bir defa; evvelki görüşmelerin bir tekra
rından ibaret olan beyanlar, Hacıbektaş ve 
Kozaklı'nın yeni kurulacak Kırşehir vilâyeti 
bünyesi içinde mütalâa edilmesi bakımından 
evvelce serdetmiş oldukları mucip sebeplere 
yeni hiçbir unsur ilâve etmemiştir. Burada 
mesafelerin münakaşası yapıldı, haritalarda 
köyler gösterildi, mevcudolan yollar yokmuş, 
yapılmakta olan yollar yokmuş gibi gösteril
mek istendi ve yapılamıyacağı hususunda da 
bâzı telkinlerde bulunuldu. 

Bir meseleyi, kendi iddiamızda haklı oldu
ğumuzu ifade, edebilmek için, tek cephesi ile 
ele almaya elbette imkân ve mesağ yoktur. Yol 
mevzuunda geçen defa arz ettiğim hususlara 
yeni ilâve edilecek hiçbir şey yoktur. İktisadi. 
münasebetler mevzuunda da lüzumu kadar bu
rada gerek bendeniz, gerekse arkadaşlarım mâ
ruzâtta bulunduk. Kendilerinin hiç kıymet 
vermedikleri ve fakat bizim dikkatle üzerinde 
durmamız icabeden bir hususu dahi küçümsi-
yerek geçtiler ve hattâ diğer vilâyetlere ait İs
tatistik Umum Müdürlüğünün neşretmiş oldu
ğu bülten veya kitaptan bâzı rakamlar oku
mak suretiyle buna fazla kıymet verilmesi 

— 156 — 



î : 80 12,6 
mümkün olmadığı hususunu müdafaa etme
ye çalıştılar. 

Muhterem arkadaşlar, maziden de misaller 
vermek suretiyle Kırşehir; vilâyetinin kaza ha
line ifrağı esnasında teklif edilmiş olan kanu
nun liyakatli müdafii olarak bendenize telmihte 
bulundular. Bu kanunun Yüksek Meclis tara
fından çıkarılmış olduğu şüphesiz ki, kendile
rince de malûmdur, kanun, şahsın, bendenizin 
değildir. 

Hakikaten, evvelce de işaret ettiğim gibi, bu 
nüfus ve mesaimi sathiye meselesi bir vilâyet 
bünyesinden ikinci bir vilâyet ihdası bahis mev
zuu olmasa o derece dikkati çekmemesi mümkün-
kündür ve fakat mevcut ve kurulmakta olan vilâ
yetlerin müstakbel iktisadi ve içtimai inkişafla
rında en mühim, en müessir âmil, hiç şüphe yok 
ki, lâyikiyle değerlendirilmek mecburiyetinde bu
lunduğumuz insan unsurudur. Buna elbette kıy
met vereceğiz. Bugün kendilerinin teklif ettiği 
şekilde bu kanun kabul edilirse bizim teklif etti
ğimiz şekle nazaran Nevşehir vilâyeti kendi bün
yesinden 29 bin nüfus kaybediyor. Ve kilometre 
kare olarak da kaybı % 21.5 dur. Buna mukabil 
aradaki fark haddi zatında kıskanılacak birşey 
değildii'. Ve fakat bünyesinden bir başka vilâyet 
çıkarırken diğer vilâyetin yani evvelki vilâyetin 
müstakbel inkişafları üzerinde menfi tesirler icra 
edecek hususları bertaraf etmek ve iki vilâyet 
arasında muvazeneyi tesis etmek Hükümetin va
zifesidir.' Bizim tasarımıza güre bir tarafta .158 
bin; diğer tarafta 160 bin nüfus mevcuttur. Bu 
cihet kendilerince belki küçümsenebilir, ama biz
ce yapılmakta olan ve henüz ikmal edilmemiş 
bulunan bir yol meselesinden daha mühimdir. Yol 
bir mevsimlik, iki mevsimlik bir meseledir, bunun 
münakaşasını yapmıyalım. Bu memlekette yo
lun bize nasıl devredildiğini ve bugün ne hale 
geldiğini bütün vatandaşlarımızı işhad ederek 
konuşabiliriz. Bu iktidarımızın her zaman ve 
kısa bir gayretle bertaraf edebileceği engellerden 
birisidir. Bunu engel olarak karşımıza çıkarırsa, 
asla kabul edemeyiz. 

Sonra bir hususa temas edeceğim: Bendenize 
bâzı telmihlerde bulunuyorlar, siyasi vebal ve 
saireden bahsediyorlar. Arkadaşlar, dikkatimi 
çekti, temas etmek istemezdim bu noktaya, fakat 
Bütçe Komisyonunda müzakerelerde bendeniz 
bulunmadım, vazifeli olarak seyahatte idim. 
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Döndükten sonra Bütçe Komisyonunda yapılan 
müzakerelere ait zaptı tetkik ettim. Yine orada 
da siyasi vebal üzerine kurmuş olduğu, mütalâa
lar arasında, (samimiyetle ifade eleyim ki, ancak 
bu zabıtları okuduktan sonra öğrenebildim) 
kendisinin maskatı re'sinin Hacıbektaş olduğu 
ve Hasan köyünde doğmuş olduğunu öğrendim, 
kendisi ifade etmiş. 

Şimdi muhterem arkalaşlar, siyasi vebal, si
yasi şaibeden bir kanunu korumak için evvelâ 
bu tarzda bir müdafaaya sureti kafiyede yelten-
memek lâzımgelir. Eğer bu kanunun bütün bun
lardan âzâde olarak çıkması, arkadaşlık, dostluk 
yerine, birtakım mânevi rabıtalar bahanesi su
retiyle daha doğmadan bir vilâyette ve kazadaki 
vatandaşların vicdanlarına husumet demiyeceğim 
arkadaşlar, çünkü vatandaşlara bunu telkin et
mek kabil değildir, soğukluk telkin etmek asla 
doğru değildir. (Soldan, bravo sesleri) 

Biz Hükümet olarak, bu lâyihanın ruhunu ve 
bu kanunu tamamen siyasi mülâhazalardan uzak, 
objektif ölçülere göre getirdik. Bu hususları 
Yüksek Meclisin ıttılaına arz ederiz ve Heyeti 
Oelilenizin vereceği karara hürmetkarız arkadaş
lar. (Soldan, bravo sesleri alkışlar') 

REİS — Osman Bölükbaşı. 
e iMHURİYETCÎ MİLLET FURTÎSÎ MEÇ. 

L.ÎS G.RUPU RBİSÎ OSMAN BOLUKBAŞI 
(Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar', Bütçe En
cümeninde de ifade ettim. Orada siyasi mesele
lere temas edilmemesini istiyen bir Eskişehir 
Milletvekili arkadaşıma, encümende bulunan bü
tün arkadaşların huzurunda, «Biz, bu mevzuda 
konuşurken kavga-kapusu ariyan insanlar de
ğiliz. Bir-hata tanı tamir edilsin, çıkacak eser 
gölgelenmesin, bizim için mesele yoktur», dedim. 
Muhterem Dahiliye Vekili, Hacıbektaş'ın Nev
şehir'e değil, Kırşehir'e bağlanması hususunda 
serd ettiğim objektif delillerin karşısında öyle 
tahmin ediyorum, ki, söyliyecek söz bulamadı
lar-. Benim Hacıbektaş'ın Hasanlaı* köyünden 
doğmuş olmamı, müdafaamı zayıflatacak çürü
tecek bir şey gibi ileri sürdüler. Arkadaşlar, 
biz icabederse. üzerinde doğmadığımız toprak
larda yaşıyan insanların hakkı için evlâtlarımı
zın kanını dökmüş bir milletiz! (Bravo sesle
ri) Binaenaleyh, bu gibi mülâhazalar bu Meclî
sin çatısı altında yer'bulmamalıdır. 

ZÜHTÜ URAY (Aydın) ~~ O zaman o ka
nuna da muhaliftin. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) Şimdi 

dostum, o işe muhalif olmak... 
REÎS — Efendim, karşılıklı konuşmıyahnı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — .... in

sanlık adına, medeniyet adına, hürriyet adına 
bir fikri müdafaa etmeye mâni değildir. Niçin 
muhalif olduğumu o zaman söylemiştim. Hatır
lamıyorsanız lütfen zapta bakın da şu güzel ha
vanın içine bir şey katmayın, rica ederim. (Gü
lüşmeler) 

İkincisi arkadaşlar, ben, «Şimdiden Hacı
bektaş ve Kozaklı, Kırşehir'e münasibolduğu 
halde, arada henüz mevcut yol yokken, Kızılır
mak gibi tabiî bir mania varken, bütün bu se
beplerle mazide bu iki bölge arasında iktisadi 
ticari, içtimai bağlar tekevvün etmemiştir. Bü
tün bu bağlar Kırşehir'le bu bölgeler halkı ara
sında tekevvün etmiştir. Anayasada vilâyetler 
kurulurken iktisadi re coğrafi münasebetleri 
nazara almayı emrediyor. Bunu dikkate alalım, 
bu bölgenin halkının ıstırabını teskin edelim» 
dedim. Bakan benim burada söylediğim sözleri 
daha bir vilâyet kurulmadan kazalar ve vilâyet
ler arasında husumet yaratmak maksadına rapt
etmek suretiyle kendisine yakıştıramıyacağım 
basit bir tahrik taktiği takibetmişlerdir. Kendi
leri şayet buna milyonda bir ihtimalle de olsa 
inanmışlarsa, emin olsunlar biz de böyle bir 
düşünce yoktur. -

Muhterem arkadaşlar; «Yol bir mesele de
ğildir» diyorlar, yani «Birkaç sene sonra, üç 
beş sene sonra yollar ikmal edilir», diyorlar. 
Pazartesi günü yaptığım konuşmada da söyle
dim, insan nehrin veya suyun olduğu yerde 
köprü kurar, köprüyü kurduktan sonra elbet
te altına su getiririz diye düşünmez. Daha uzak 
bir mesafeye, daha kötü bir yolla üç seneden 
beri, daha fazla bir zamandan beri Kırşehir hal
kı ile kaynaşan bir bölgenin halkını gönderme
nin sebebi nedir, hikmeti nedir arkadaşlar1? «Bir 
vilâyetin bünyesinden.-bir vilâyet daha çıkarı
lıyor.» diyorlar. Müsaade buyurursanız Sayın 
Bakan, Kırşehir ilk defa vilâyet olmuyor. Nev
şehir'in eskiden beri bir kazası olsa ve bugün 
vilâyet olsa idi, belki bu sözünüzün mâkul bir 
tarafı bulunabilirdi. Kırşehir yüz senedir vilâyetti 
ve sancak merkezi idi. Nevşehir daha düne kadar 
kaza idi. Binaenaleyh, müktesep haklar nazara 
almacaksa, menfaatler terazinin gözüne kona
caksa, mağdur edilmiş bir vilâyetin halkının 
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hislerine, umumi efkârın hislerine hürmet et
mek hem demokrasi için. hem iktidarınız için 
daha hayırlı olacaktır. 

Nüfus meselesi, taadül meselesi: Arkadaşlar, 
bu memlekette milyonluk vilâyet de var, 150 
bin nüfusluk vilâyet de var, 200 binlik de var, 
100 bin nüfuslu vilâyet te var. Vaktiyle Kırşe
hir'in vilâyet haline getirilmesi hususunda bâzı 
arkadaşların teklifleri Dahiliye Encümeninde 
konuşulurken, zannederim kendinden evvel ve
kil olan Etem Menderes arkadaşımız, «Bu işi 
ilmî heyetler' tetkik edecek» demişti. Eğer gü
nün birinde bu memlekette ilmî heyetler taksi
matı mülkiye meselesini, ilmî ve objektif zavi
yeden ele alıpda bir karara varırsa, Kırşehir'in 
nüfusu 10 bin eksilebilir, 50 bin artabilir. Biz 

burasında değiliz. Binaenaleyh, bugün üç sene 
evvel vilâyet olan iktisadi vaziyeti kuvvetli ol
duğu mütemadiyen burada beyan edilen Nev
şehir'in 134 bin nüfuslu bir vilâyet olması bir 
felâket teşkil etmez. 160 binden, 164 binden 29 
bin insanın ayrılması orası bakımından bir şey 
teşkil etmez. Bu iki kaza halkının ora ile irti
batı yok ki. Ağır cezası dahi, hâlâ Kırşehir'e 
bağlıdır. Eğer şayet Nevşehir'in nüfusunun bir
az daha artmasını istiyorsanız, şu mağdur olmuş 
Kırşehir'in yakasını bırakınız da civarda büyük 
vilâyetler var*, münasip kazalar var, iki kazayı 
buraya alınız, dedik. Bu ne iktidarınıza bühtan, 
ne Hükümetinize bir bühtan, ne vatandaşlar 
arasına düşmanlık sokmaktır. Vatandaşlar ara
sına düşmanlık girerse haksız kararlarla girer. 
Bizi Kırşehir'e bağlayın diye feryadeden 29 
bin insanın feryadına vicdanlarımızın kulağı 
kapalı tutulursa o zaman nefret doğar, o1 za
man husumet doğar. Halkın menfaatine hizmet 
edilmekle nefret ve husumet doğmaz. Hükümet
ten de ricam, sizden de ricam şu çıkacak eseri 
gölgeliyecek her türlü düşünceden teeerrüdet-
menizdir, arkadaşlar. (Sağdan; alkışlar) 

REÎS — Efendim, kifayet takririnin mev-
cudolduğunu söylemiştim. Son olarak bir- mebu
sa söz verdikten sonra kifayeti reye arz edece
ğim. Söz Mehmet Mahmudoğlu'nundur. 

ZtHNİ ÜNER (Niğde) — Efendim.,Ahmet, 
Bilgin'in konuşmasında şahsıma taarruz edil
miştir. Söz istiyorum.. 

MEHMET MAHMUDOĞUJ (Kırşehir) —• 
Bölükbaşı arkadaşımız.... 
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REİS — Bir .dakika efendim, Paşam, şahsı

nıza taarruz edildiğinden bahsediyorsunuz, Ri
yaset bu kanaatte değildir. Israr ediyor musu
nuz? Israr ederseniz reye koyacağım. 

ZİHNİ ÜNER (Niğde) — Hayır etmiyorum. 
MEHMET MAHMUDOĞLU (Devamla) — 

Bölükbaşı arkadaşımız bu mevzudaki görüşleri
mizi âriz ve amik Yüksek Heyetiniz huzurunda 
arz etti. Ben sözlerimden vazgeçiyorum. Yalnız 
bu mevzuda bir takririm vardır, takririn okun
masını rica ederim. 

REİS — Buyurun, Zihni Üner. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Taamız 

olduğunda ısrar etmedi, kifayeti reye koyacak
tınız? 

REİS — Efendim, Mahmut Bey konuşmadı
lar, son olarak bir mebusa söz veriyorum. 

ZİHNİ ÜNER (Niğde) — Muhterem arka
daşlar, eğer Ahmet Bilgin'in, beni Yüksek He
yetinize jurnal eden isnatları olmasaydı Yük
sek Huzurunuzu taciz etmiyeeektim. 

REİS — Paşam, size ancak mevzu üzerincle 
konuşmak ü.zere söz verdim. 

ZİHNİ ÜNER (Devamla) — Bu isnatları 
kendilerine aynen iade ettim. Şimdi mevzua ge
çiyorum. 

Efendim bir dağ varmış, bu dağ Hacıbektaş 
ile Nevşehir arasında bulunuyormuş. Ben kendi
lerine haber vereyim ve bu haritaları iyi tetkik 
etmelerini kendilerinden rica edeyim. Buradaki 
dağın adı Hırka dağıdır, rakımı 1 670 tir. Nev
şehir'in dayandığı dağın rakımı ise 1 370 tir. 
Muhterem arkadaşlar, dağın yüksekliği zirve
den itibaren Nevşehir'e kadar olan 60 kilomet
relik mesafeye nazaran ancak 300 metrelik bir 
fark arzediyor. Kendilerine göre bu bir engel-
miş. Halbuki uzun mesafede bu dağlar arası ve 
etekleri devamlı bir vadi ve uzanan arazi ha
lindedir. Bu dağlardan her zaman kolaylıkla 
geçmek mümkündür ve bugünkü yol da buradan 
geçmektedir. 

Kızılırmak bir mâni imiş. Devrimizde ırmak 
adını taşıyan sular bölgeleri birbirinden ayıra
maz, bunların rolü ancak memleketin birer fe
yiz kaynağı olmaktan ibarettirler. 

Bîr vali varmış, bilmem ne kadar benzin sarf 
etmiş, oradan geçememiş. Bu lâflar hayallerden 
ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün yapılmakta 
olan yollara kum döşendiğini söylediler. Muh-
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terem arkadaşlar, Yüksek Heyetiniz bilir ki, bu
gün yol sistemimiz stabilize, yoldur, makadam 
yol yani kendilerinin eski devirde gördükleri 
taş döşenmiş yollar değildir, bunlar artık terk 
edilmiştir. Toprak tasviyesi yapılır ve bunun 
üzerine bir tabaka çekilir, bu tabakanın adı sta
bilize tabakadır. Bu stabilize tabaka, kumdan ve 
bir miktar da kilden mürekkeptir. Türk Devle
tinin bütün yolları aynı şekilde yapılır. Kendile
ri de bu yolların aynı şekilde yapıldığını, kum 
döküldüğünü ifade ettiler. Binaenaleyh, bugün
kü sisteme göre, stabilize bir yol, ikmal edilmek 
üzeredir, geçit verilmiştir, tekâmül yolundadır, 
bu da bir mevsim meselesidir. 

Muhterem arkadaşlar; Nevşehir'i bugünkü 
vilâyet halinden çıkarmaya çalışan muhalif ar
kadaşlarımız mütemadiyen mânevi münasebet
lerden bahsettiler. Rica ediyorum; arada aynı 
mesafe yani 50 kilometre gibi kısa bir mesafe 
bulunan bu yollarla bağlı olan iki mühim mer
kezden nüfus itibariyle Kırşehir'den daha bü
yük olan Nevşehir ile Hacıbektaş'ın hiçbir mâ
nevi münasebeti yokmuş. 

Aça'ba bu iki memleket arasında bir demir 
perde mi çekilmiştir ve yıllarca Hacıbektaş'ın 
muhterem sakinleri münhasıran Kırşehir'le mü
nasebete mi sevk edilmiştir? Hayır arkadaşlar, 
kendileri Kırşehir'de ne kadar Hacıbektaş'la ak
rabalık (münasebetleri, mânevi münasebetleri 
mevcudolan insanlar gösterecek olursa biz de 
aynı miktarda insanın Nevşehir'le olan müna
sebetlerinin mevcudolduğunu ispat edecek du
rumdayız. 

Telgraflar çekmişler. Yüksek Heyetiniz bu 
telgrafların mahiyetlerini bilirler. Biz buna te
vessül etmedik. Kendilerinin elinde ne miktar 
telgraf mevcut ise biz onun on mislini getirme
ye muktediriz. Fakat buna tevessül etmedik. 

Netice itibariyle muhterem arkadaşlar, bu 
bölgede hiç yol yokmuş. Bu bölge tarihin ya
rattığı devrelerde olduğu gibi kalmış değildir. 
Eski devrin hâtıralarını hurada zikrettiler, fa
kat size iftiharla arz edeyim, iktidarımız bu üc
ra yerlere ve geniş yollara mâlik olmıyan bu 
bölgelerde 1950 den beri mühim faaliyet gös
termiş ve bilhassa Nevşehir vilâyet olduktan 
sonra üç sene zarfında Devlet ve idareciler bü
tün faaliyetlerini yollara ve kazaların köyleri
ni birbirlerine bağlamaya hasretmişlerdir. İstir
ham ediyorum, muhterem arkadaşlarım bu tu-
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ristik bölgeye bir seyahat yaparlarsa buralarda j 
ne kadar yol yapıldığını ve ne işler başarıldığını ı 
bilhassa muhalif arkadaşlar göreceklerdir. Muh
terem arkadaşlarım, huzurunuzu fazla işgal et-
miyeyim ve yalnız şunu söyliyeyim, eğer Nev
şehir bugün, yirmi kilometre muhitinde bulu
nan üç baza ile bırakılmış olursa dünkü dina
mizmi, Kırşehir'den nüfusu, ticareti ve kültürü 
itibariyle üstün 'bulunan yepyeni bir vilâyeti 
vilâyet vaziyetimden mahrum etmek vaziyetine 
düşer. Yüksek Heyetinizin bunu kabul etmiye-
ceğinden emin olarak hepinizi hürmetle selâm
larım. 

REÎS — Kifayeti müzakere takririni oku
yoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Kırşehir kazasında Kırşehir vilâyeti adı ile 

yeniden bir vilâyet yapılması hakkındaki ka
nun lâyihasının 1 nci maddesi üzerindeki müza
kereler, mevzuu aydınlatmıştır. Kifayetin oya 
konulmasını arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Reşat Akşemsettinoğlu 

REİS — Kifayeti müzakere takririni reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Takrirleri okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahi mâruzâtım ve Bütçe Encümeni mazba

tası ııda'ki esbabı mucibe nazara alınarak Hacı
bektaş ve Kozaklı kazalarının Kırşehir vilâye
tine bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı Ha

cıbektaş ve Kozaklı kazalarının Kırşehir'e bağ
lanmasını arz ve teklif ediyorum. 

Kırşehir 
Mehmet Mahmucloğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Riyasetine 

Şifahen arz ettiğim sebeplerle Hacıbektaş ve 
Kozaklı ilçelerinin teşkil edilen Kırşehir vilâ
yetine bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

Kırşehir 
Osman Bölükbaşı 
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RElS — Her üç takrir de Hacıbektaş ve Ko

zaklı kazalarının Kırşehir'e bağlanması mea-
lindedir. Bu takrirleri yüksek reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. (Gürül
tüler) Anlaşılmadı efendim. Ayağa kalkmak su
retiyle tekrar reye arz edeceğiz. 

Takriri kabul edenler lütfen ^ayağa kalksın
lar.. Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar.. 
Takrir kabul edilmemiştir, efendim. 

Birinci maddeyi geçen inikatta okumuştuk. 
Tekrar okutup reylerinize arz edeceğim. 

Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir kazasında 
(Kırşehir) adiyle yeniden bir vilâyet kurulması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde gös
terildiği veçhile Nevşehir vilâyetine bağlı Kır
şehir kazası kaldırılarak merkezi Kırşehir ol
mak ve yine Nevşehir vilâyetine, bağlı Mucur 
kazası ile Yozgad vilâyetine bağlı Çiçekdağı, 
Ankara vilâyetine bağlı Kaıman kazalarını ih
tiva etmek üzere (Kırşehir) adiyle yeniden bir 
vilâyet kurulmuş ve eski Kırşehir kazasını ih
tiva eden nahiye ve köyler Kırşehir vilâyetinin 
Merkez kazasına bağlanmıştır.. 

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

MADDE 2. — Bağlı (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve adedleri gösterilen kadrolar, Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair «lan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

REİS — Osman Bölükbaşı. 
OSMAN BÖJ/ÜKBAŞI (Kırşehir) — En so

nunda konuşacağım. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen var 

mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bağlı (3) sa
yılı cetvelde gösterilen kadrolar 1957 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelin, ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 1957 yılı Mu
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işa-
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retli cetvelin Maliye Vekâleti kısmındaki 425 I 
nci (Kaza teşkili masrafları) faslının adı (Vilâ
yet ve kaza teşkili masrafları) şeklinde değiş
tirilmiştir. 

Bu fasla konulan tahsisattan gerekli görü- I 
lecek miktarları sözü geçen (A/ l ) işaretli cet
velin ilgili tertiplerine nakletmeye Maliye Ve
kili salâhiyettardır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyeııler.. 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Kırşehir vilâ
yetinin Umumi Meclisi, bu vilâyete bağlanan 
Mucur, Çiçekclağ ve Kaman kazaları ile Kır
şehir Merkez kazasının mevcut Umumi Meclis 
azalarından teşekkül eder. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyeııler.. Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanun me
riyete girdiği tarihten itibaren umumi meclis 
bir hafta içinde âdi toplantılarına başlıyarak 
daimî encümen azalarını seçer, bütçe ile kad
royu tanzim eder ve İdarei Hususiyei .Vilâyat 
Kanunu ile mer'i kanunların /verdiği diğer va
zifeleri ifa ve salâhiyetleri istimal eyler. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Kırşehir vilâ
yetine bağlanan kazalar hususi idarelerinin bi
lûmum nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat ve 
bakaya muamele ve hesapları ve bu kazalarda 
mevcut menkul ve gayrimenkul-mal, hak, ala
cak ve borçları ve bunları ihtiva eden defter, 
dosya ve evrak bu kanunun meriyete girdiği 
tarihten itibaren Kırşehir vilâyeti hususi ida
resine devir ve teslim olunur. 

Adı geçen kazalarda bulunan her çeşit gay-
rimenkullerin tapu kayıtları bu kazaların bağ
landığı vilâyetin hükmi şahsiyeti adına harçsız 
tashih olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyeııler-.. Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 0. — Bu kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren Kırşehir vilâyeti
ne bağlanan kazaların hususi idarelerince ta-
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hakkuk ettirilip tahsil olunan paralar bu kaza
lar hususi idarelerinde veya vilâyet hususi ida
resi merkez muhasebesinde açılacak muvakkat 
hesaplarda toplanır ve Kırşehir Valisinin vere
ceği tediye emrine ve mer'i mevzuat hükümle
rine müsteniden sarf ve tediye olunur.. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyeııler.. Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 7. — Nevşehir, Yoz-
gad ve Ankara vilâyetleri hususi idare kadro
larında olup Kırşehir vilâyetine bağlanan kaza
larda çalışan hususi idare memur ve müstah
demleri kadrolariyle Kırşehir vilâyeti hususi 
idaresine geçerler. 

Bunların, maaş ve ücretleri ve diğer alacak
ları bu kanunun meriyete girdiği tarihten iti
baren Kırşehir vilâyeti Hususi İdaresince tedi-

ı ye olunur. 
I REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi kabul edenler.. Etmiyeııler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Madde hakkında bir tadil teklifi 
var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril* 

meşini arz ve teklif ederim. 

Madde 3. — Bu kanun 1 Temmuz 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

. , • Niğde 
Zihni. Üner 

REİS — Encümenin fikri nedir ? 
DAHİLİYE ENCÜMENİ M. M. ÖMER 

LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — Efen
dim, biz kadroların intibakı bakımından arka
daşımızın teklifine filhal iştirak etmekteyiz. 

REİS -— Encümen teklife iştirak etmekte
dir. Teklifde derpiş edilen şekilde maddeyi 
yüksek reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

I Efendim, kanunun heyeti umumiyesi üze-
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rinde söz almış olan Osman Bölükbaşı var. 
Bölükbaşı, lehinde mi, aleyhinde mi konuşacak
sınız? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Konuş
tuğum zaman anlaşılır. 

REÎS — Müsaade buyurun, Dahilî Nizam
nameye göre lehinde veya aleyhinde iki arka
daşa söz verilir, t bunu önceden tesbit etmemiz 
lâzımdır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Başka 
söz isteyen var mı, Reis Bey? 

REÎS — Var. Yusuf Azizoğlu. 
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Hayır, 

vazgeçtim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Müsaa

de edin de bir fatiha okuyalım, çok görmeyin. 
Üzerinde konuşacağım. 

REÎS —• Dahilî Nizamname gereğince üze
rinde söz veremem, 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Efen
dim, üç hal vardır. Lehinde, aleyhinde ve üze
rinde. 

• REÎS — Üzerinde konuşamazsınız efendim. 
Nizamname sarihtir. Dahilî Nizamnamenin 110 
nem maddesini aynen okuyorum : (Lâyiha 
veya teklifin maddeleri üzerinde müzakere bit
tikte* sonra heyeti umumiyesi hakkında leh
te ve aleyhte söz söylemek istiyenlerden yalnız 
birer mebusa ruhsat verilir.) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI ( K i r ş t i r ) — O hal
de aleyhinde. Bu (aleyhinde) kelimesini bana 
söyletmekle anlaşılıyor, siyasi bir maksat taki-
bediliyor. 

REÎS — Riyaset vazifesini Dahilî Nizam
nameye göre ifa etmiştir. Riyaset sadece vazi
fesini yapıyor. Lütfen tarizinizi geri alınız. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Riya
setin sâdece vazifesini yaptığını kabul ediyo
rum. 

REÎS — Devam edin efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar, Kırşehir'in siyasi ye hissî 
sebeplerle ilce haline getirildiği kanaati, âmme 
vicdanında hiçbir hareket ve davranışın tas
hih edemiyeceği bir kaziyei muhkeme halinde 
yerleşmiştir. Vatandaşların^ siyasi kanaatlerin
den dolayı ancak iptidai devirlerde ve tota
liter idarelerde misline tesadüf edilebilecek şe
kilde toptan cezalandırılması, aynı zamanda 
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demokratik rejimi ret ve inkâr mânasına ge
len çok vahim bir hâdise olarak siyasi huzur 
ve emniyeti kökünden sarsmış ve vicdanlarda 
kapanmaz bir yara açmıştır. Bu suretle sizler 
ve iktidarınız, tarih ve millet huzurunda büyük 
bir vebal altına girmiş bulunuyorsunuz. 

Kırşehir'i tekrar il haline getirirken yine 
birtakım siyasi endişeler ve hesaplarla hareket 
edilmesi, yüklenilen bu vebali, şüphesiz ki ye
ni bir veballe ağırlaştıracaktır. Bu neticeyi, 
kendinize ve iktidarınıza lâyık görmemeniz hu
susundaki halisane temennilerimizin neticesiz 
kaklığını esefle müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Filhakika cereyan eden müzakereler ve şim
diye kadar alman kararlar gösteriyor ki ; bu 
tasarının her türlü siyasi hesap ve endişeler
den tecridedilerek, âmme vicdanmdaki ıstıra
bı ve rüsubu silecek bir eser halinde bu Mec-
listen çıkması maksadiyle sarf ettiğimiz mesai 
ve teşvik edici gayretlerimiz müsmir olama
mıştır. 

Arkadaşlar; Kırşehir'in bu tarzda vilâyet 
haline getirilmesi, rejime karşı taammüden ya
pılmış ağır bir tecavüzün tamiri gibi samimî bir 

'düşüncenin ve nedametin ifadesi olmaktan çok 
uzaktır. Bilâkis bu tasarı ve burada cereyan 
eden müzakereler, Kırşehir'i kaza haline geti
ren zihniyetin, halkı aldatacağı zannedilen 
yeni. bir kisve altında devanı ettirilmek isten
diğinin açık bir delilini teşkil etmiştir ve bu 
suretle de iktidarın, yılların ortaya koyduğu 
zihniyet, davranış ve hesaplarından, tek bir 
meselede olsun ayrılmak niyetinde bulunmadı
ğı hakikati bir kere daha sabit olmuştur. 

Buna rağmen iktidarın bu tertipli hareke
tini «bir haksızlığın tamiri ve bir zihniyetin 
reddi» şeklinde telâkki eder gözükenlerle bizim 
ve samimî vatandaşların aynı fikirde olamıya-
cağı tabiîdir. 

Arkadaşlar; üç sene evvel Kırşehir'i kaza 
haline getirirken iktidarınız ve Hükümetiniz, 
bu hareketini, iktisadi, coğrafi ve idari sebepler 
maskesi altında gizliyordu. Asıl sebep ise Kır
şehir vilâyetinin Cumhuriyetçi Millet Partisine 
rey vermiş bulunması idi. Nitekim bir feveran 
anında, intakı hak kabilinden Başvekil de bu 
hakikati Meclis kürsüsünde itiraf etmiş ve 
böylece bu korkunç hakikat tarihe geçmişti. Hü
kümet bugün onu yeniden vilâyet haline getir
mek isterken de üç yıl evvel serdettiği iktisa-
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di, coğrafi ve idari sebeplerin tanı aksini ileri 
sürmekte, bu defa da onu maske yapmaktadır. 
Fakat asıl sebep ve maksat yine aynıdır. Sebep 
yine siyasidir, yine b'ir seçim, ve rey meselesidir. 

'Bu tasarıyı işte bu sebeplerle sevk eden Hü
kümet bir taşla birkaç kuş vurmak istemiştir. 

Evvelâ,' Kırşehir'in kaza haline getirilmesi, 
rejime vâki kasıtlı tecavüzler arasında bütün 
vatandaşların büyük bir kolaylıkla anladığı 
elle tutulur, gözle görülür bir mevzudur-. İkti
dar, Kırşehir'i bu defa vilâyet haline getirmek
le, vatandaş vicdanına bir hançer gibi sapla
nan bu haksızlığın, seçimlerde iktidar aleyhin
de oynıyacağı büyük rolden kurtulacağını ve 
vatandaşlara bir hatadan rücu edildiği intiba
ını vereceğini zannetmiştir. «İnsan hatadan sa
lim değildir, bak yaptılar da düzelttiler» şek
lindeki propagandalarla güya bir fazilet ve 
asalet jesti yapmak gayesi güdülmüştür. 

İkinci sebep de şudur : Kırşehir kaza hali
ne getirilirken, Kırşehir merkez kazası ile, Mu
cur, Hacıbektaş, Kozaklı ve Avanos kazaları 
Nevşehir vilâyetine verilmişti. Sonradan ikti
dar bunda hata ettiğini anlamıştır. Çünkü bü
tün baskı ve'tehditlere rağmen siyasi kanaatini 
muhafaza eden bu kazaların Nevşehir vilâyetin
de Cumhuriyetçi Millet Partisinin secimi kazan
masını sağlıyaeağı anlaşılmış ve bu tehlike kar
şısında. bir parçalama tedbirine iktidarca lü
zum ve ihtiyaç hissolunmuştur. Maksadı temin 
için siyasi kanaati malûm olan bu ilçeler kıs
men Nevşehir vilâyetine ve kısmen de teşkil edi
len Kırşehir vilâyetine bağlanmak suretiyle 
kendi kan'aatlerince Cumhuriyetçi Millet Parti
sinin kazanma şansının her iki vilâyette ele ön
leneceği hesabedilmiştir. 

Arkadaşlar, Hacıbektaş ve Kozaklı kazaları
nın Nevşehir'de bırakılmasında ısrar olunmuş
tur. Halbuki biz gerek bu kürsüden ve gerekse 
encümen müzakerelerinde, İra iki ilçenin iktisa
di, coğrafi, içtimai şartlar, yol, mesafe ve müna
kale imkânları bakımından Kırşehir'e bağlan
masındaki zarureti ret ve cerh edilmez bir şekil
de ortaya koyduk. Bu ilçeler halkı da feryad 
ve şikâyet ediyor, köyleri, belediyeleri mazbata
larla ve telgraflarla Kırşehir'de kalmalarını dün 
olduğu gibi bugün de Meclisten ve alâkalı ma
kamlardan ısrarla talebediyorlar. Bu müraeaat-
ler, Meclisin, Cumhurbaşkanlığının ve Dahiliye 
Vekâletinin dosyalarını doldurmaktadır. Bütün 
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bu. hakikatlere ve feryatlara karşı hissiz ve alâ
kasız kalan Hükümet, bu ilçeler Kırşehir'e bağ
landığı takdirde Nevşehir ilinin yine de 134 bin nü
fusu olacağını ve bundan daha az nüfuslu bir
çok vilâyetler bulunduğunu bildiği halde, sanki 
bir yerin vilâyet olmasında bir nüfus limiti var
mış gibi Nevşehir'in nüfusunun azaltılmaması 
bahanesini ileri sürmüştür. Daha fenası, âmme 
hizmetlerinden halkın süratle, suhuletle ve ucuz
ca istifade ettirilmesi prensibini takibettiğini 
her vesile ile ilân ve tekrar ettiği halde, Kızıl
ırmak' gibi tabiî bir manii, henüz meveudolmı-
yan yolları, daha uzun olan mesafeleri nazara 
almadan bu ilçeler halkına âdeta işkence eder
cesine kafasına koyduğunu yapmakta yenilmez 
bir ısrar ve bu yeni vebale de Demokrat mebus
ları iştirak ettirmek hünerini göstermiştir. O 
kadarki, Kozaklı ve Hacıbektaş'ın Kırşehir'e 
bağlanmasını kurbiyet, - iktisadi ve coğrafi 
şartlar bakımından uygun bulan Bütçe Encüme
ni, o günden bugüne, iki hafta içinde bütün bu 
şartlar değişmediği halde mazbatasını müdafaa 
için bir tek kelime söylemek mecburiyetini ve 
lüzumunu hissetmemiştir. Bu arada. Bütçe En
cümeninde muvafık rey veren ve mazbatayı im
za eden bir zatın, kendi mazbatalarının Heyeti 
Umumiyedeki görüşmelere esas alınmamasılhu-
susunda rey verdiği bile hayret ve esefle görül
müştür. Bu zat Demokrat Parti Meclis Grupu 
Reisvekrli Abidin Potııoğlu'dur... 

ABİDİN PcfrUOĞLU (Eskişehir) — Evet 
benim. Ben kanuna rey verdim, falan kazaya, fa
lan yere değil, kanuna rey verdim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bütçe 
Encümeni mazbatasının müzakere mevzuu ya
pılmaması için rey verdiniz. Çözlerimle gördüm. 
Ben ondan bahsediyorum. Yaptığınızı inkâr et-
miyecek kadar mert ve erkek olunuz. 

REİS — Bu şekilde devam ederseniz, nizam
nameyi tatbik ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ona 
da teşebbüs ediniz, eseriniz tamam olsun. 

NAİL. GEVEOİ (Aydın) — Bunları dinle
dik evvelce zaten. Biliyoruz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 
zatıâlinize söylemiyorum. Tarihe geçsin, mille
tin vicdanına malolsun diye söylüyorum. Size 
tesir etmiyeceğİnden yüzde yüz eminim. (Sol
dan gürültüler) Bütün bu hâdiseler, başvurulan 
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tertip ve estirilen havadan birer numunedir. 

Arkadaşlar, Dahiliye Vekili, 1954 seçimlerin
de Kırşehir kazalarında partilerin aldıkları rey
leri bu kürsüden açıkladığı takdirde Hükümet 
tasarısının asıl esbabı mucibesi ve başvurulan 
tertiplerin ve estirilen havanın mahiyeti hiçbir 
şüphe bırakmıyacak şekilde anlaşılır. Üç sene 
evvel Kırşehir'in kaza haline getirilmesini, ikti
darınızın anlayışına göre liyakatle müdafaa 
eden bugünkü Dahiliye Vekili bilmem bu cesa
reti gösterebilecek midir"? Biz bu cesareti göste
receğini zannetmiyoruz. Çünkü o zaman Hacı
bektaş ve Kozaklı 'nm, halkın menfaat ve arzu
su hilâfına Nevşehir'e bağlanmasındaki ısrarın 
esrarı çözülmüş olacaktır. 

Arkadaşlar, Kırşehir'in bu tarzda ve bu ma
hiyetteki tertiplerle ufak bir vilâyet haline geti
rilmesiyle rejim ciddî bir şey kazanmış olmıya-
caktır. Âmme vicdamndaki ıstırap ve endişeler 
devam edecektir, yara işliyecektir. İktidarınız 
ve Hükümetiniz de ümidi hilâfına bu mevzuda 
millet vicdanının verdiği mânevi mahkûmiyet 
hükmünden kendini kurtaramıyacaktır. 

Arkadaşlar; bu tasarının müzakeresi vesile
siyle, tarihe ve millete mal edilecek daha bâzı 
hakikatlerin de bulunduğuna kaniyiz. 2 Mayıs 
seçimlerinin Kırşehir'deki neticesi belli olur ol
maz iktidar çevrelerinde büyük bir infial ve kin 
dalgası hâsıl olmuş ve beni ve arkadaşlarımı se
çen Kırşehir halkını cezalandırmak ihtirası ka
barmıştır. Bu işin iç yüzünü bugün muhalefet 
saflarında bulunan bâzı arkadaşlar da çok iyi bil
mektedir. Bunları bu kürsüden açıklamış olsa
lardı millete ve rejime karşı büyük bir' hizmet 
ifa etmiş olurlardı. Böylece millet de şahısları ve 
hâdiseleri ve rejimi bu hale getiren adamın ha
kikî hüviyetini öğrenmiş olurdu. 2 Mayıs seçi
minden birkaç gün sonra, kendisinden Kırşe
hir'in kaza halirie" getirilmesi için bir kanun tek
lifinde bulunulması istenilen arkadaşımız şim
di muhalefet saflarmdadır. Bu arkadaş, Fevzi 
Lûtfi Karaosman oğlu'dur. Ona bu teklifi ya
pan zat kimdir? Rejimi bu hale getiren kindar 
adam kimdir? Maalesef rejimin baş müdafii ol
ması icabeden Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'dır. 
(Soldan, şiddetli gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar.) Bu hakikati bütün milletin bilmesin
de ve tarihin kaydetmesinde fayda vardır! (Sol
dan şiddetli gürültüler). 
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REİS — Cumhurbaşkanından bahsedemezsi

niz. # 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ede
riz, ederiz, bu gibi tertipleri yapanlardan bah
sederiz. Bu memlekette herkesin maskesini dü
şüreceğiz. Rejimi bu hale getiren adam Ce
lâl Bay ar'da olsa, maskesini düşüreceğiz. 
(Soldan, şiddetli gürültüler, sıra kapak
larına vurmalar.) Bu ikinci cinayetinize rağ
men bu kanun tasarısının lehinde rey vereceğiz. 
(Soldan, ne cinayeti, sesleri; gürültüler) (Sağ
dan, alkışlar) 

REİS -_ Dahiliye Vekili. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Çok muhterem arkadaşlar, iddiasındaki 
haksızlığı bizzat kabul etmiş olmak münasebe
tiyle dâvadaki mağlûbiyetini daha evvelden tes-
bit etmiş bulunan Bölükbaşrnm, evvelce ha
zırlamış olduğu, şimdi az evvel Yüksek Heyetini
zin huzurunda okuduğu yazıyı kemali teessürle 
ve teessüfle dinledik. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — 1955 te
ki halini düşün de utan yahu, utan. Allah kim
seyi senin mevkiine düşürmesin. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bir 
kanunu tenkid etmeye önceden hazırlanmak mağ
lûbiyeti kabul etmek demek değildir. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, işte mesele, 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünde bütün hüviyet 
ve mahiyeti ile ortaya konmuştur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Evet, 
ben ortaya koydum. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — İşje Bölükbaşı kendi secim bölgesinde 
ve şahsi, siyasi emellerini tahakkuk ettirebilmek 
için gayret sarf etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, müşarünileyh buraya 
bu dâvayı evvelâ Kırşehir dâvası diye getirdi. 
Fakat ondan sonra Kırşehir'i vilâyet yapmak 
kararı verilince bunu Hacıbektaş dâvası haline 
soktu. Mesele sarih, mesele açıktır. Biz mümkün 
olduğu kadar ve büyük bir samimiyetle bu ta
sarrufumuzu siyasi her türlü mülâhazadan uzak 
olarak Yüksek Huzurunuza getirdik ve bunu gö
rülen ihtiyaç üzerinden yaptık. Fakat hepinizin 
muvacehesinde Bölükbaşı yine arkadaşlara haka
ret etti. Yine Devletin başında bulunan şerefli 
zata bühtan voliyle hakaret etti. (Utansın sesleri, 
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'gürültüler) İste Bölükbaşı budur. Kırşehirli, 
Nevşehirli ve bütün memleketteki vatandaşlar 
kendisini bir defa daha hakiki hüviyeti ile tam
sın.. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar..) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Söz isti
yorum... '(Sollan, şiddetli gürültüler ve sıra ka
paklarına vurmalar) 

REİS —- Müsaade buyurun, izah edeyim. 
(Şiddetli gürültüler, olmaz olmaz sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Son söz 
millet vekilinindir. (Soldan, şiddetli gürültüler, 
sıra kapaklarına vurmalar, «konuşamaz» sesleri) 

Tüzük var, tüzük var, utanın utanın zalimle
rin uşakları. (Soldan şiddetli gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar) 

REİS •— Efendim, müsaade buyurun... ((Gü
rültüler) Arz edeceğim, efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kürsüye gelerek) — 
Söz istiyorum. Son söz milletvekilinindir. (Sol-' 
dan, şiddetli gürültüler ve sıra kapağı sesleri) 
Topunuz ne olduğunuzu gösterdiniz... Haysiyet
ten mahrum insanlar... (Şiddetli gürültüler, sıra 
kaltaklarına vurmalar) 

J iElS — Müsaade buyurun, müsaade buyu
run efendim. Müzakere sırasında, son söz millet
vekilinindir. Müzakere bitti. Müzakere •.neticesin
de kanunun tümü hakkında lehte ve aleyhte iki 
kişiye söz verileceğine dair Tüzükte sarahat Nar
dır. Başka kimseye söz vermiyorum. 

Kanunu açık oylarınıza arz ediyorum efen
dim. (Gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Hay
siyetten mahrum insanlar.:. 

R E İ S — «Haysiyetten mahrumlardan» kimi 
kasdettiniğinizi lütfen söyleyiniz. (Soldan şiddet
li gürültüler) («Meclise hakaret ediyor» sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bana 
sorma, bana tecavüz eden Dahiliye Vekiline ce
vap verme hakkını tanı. Tekrar ediyorum, hay
siyetiniz olsa böyle kanun çıkarmazdınız. 

REİS — Van i haysiyetten mahrumlar biz 
miyiz ? 

Efendim, Bölükbaşı Büyük Millet Meelisuine 
ve Riyasete «Haysiyetten mahrumlar» tâbiri ile 
tecavüz etmiştir. Kendisinin üç İnikat için Mec
listen çıkarılmasını yüksek reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Üç İnikat 
için kendisi Meclisten çıkarılmıştır, efendim. 
(Gürültüler) 
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YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Reis 

Bey, .nizamnameyi tatbik edin. Usul hakkında 
söz istiyorum. (Şiddetli gürültüler) Bana niçiu 
söz vermediğinizi izah -edin. («Oylama sırasında
yız» sesleri). 

ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ) — Oylama 
sırasında söz olmaz. 

RElS — Oylamaya geçilmiştir, efendim. (Gü
rültüler). 

Ben nizamnameye göre hareket ediyorum. 
Söz hakkınızdan vazgeçmiştiniz, efendim. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Yazı 
ile bildirmiştim. 

REİS — Evet, yazı ile bildirdiniz, zapta geç
tiniz. Ama sonradan vazgeçtiniz. Vazgeçtiğinizi 
beyan buyurdunuz. Yeniden caymak olur mu? 
(Gürültüler). 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Hayır 
vazgeçmedim. 

RElS — Beyan buyurdunuz. 
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Hayır. 
F E T H İ ÇELlKBAŞ (Burdur) — 'Reis Bey, 

reis bey, lehinde konuşabilir. 
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Lehin

de konuşacağım. 
REİS — Arz edeyim : Yusuf Azizoğlu ev

vel emirde kanunun müzakeresi bittikten sonra 
oylamaya geçlimeden evvel konuşmayı talebet-
fi. O zaman Bölükbaşı da söz istemişti. Onun 
lehinde sözünden vazgeçti ve bu husus zapta geçti. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — O leh
te konuşacak diye vazgeçtim. Aleyhte konuştu, 
ben lehte konuşacağım. 

REİS — Müzakereye devam ediyoruz. 
MUAMMER AL AKANT (Manisa) - . U s u l 

hakkında niçin söz vermiyorsunuz'? 
REİS — Dahilî Nizamname gereğince bir de

fa müzakereye tâbi olan maddelere geçiyoruz. 
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Niçin 

Nizamnameyi tatbik etmiyorsunuz? , ı 
REİS — Nizamname sizin nizamnameniz de

ğildir, sizin keyfinize göre nizamname tatbik 
olunmaz. 

2. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican ve Bur
sa mebusları Haif Aybar ile İbrahim Oktem'in 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad-
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I iye C7icümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/482) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu). 
REÎS — Mazbata üzerindle söz almak istiyen 

yok. Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Bursa Mebusu İbrahim Öktem 'in teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/501) (2) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu). 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 

Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Diyarbakır Mebusu Mehmed lîüsrev 
Ünal'ın teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/494) (3) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz, o fendim. 
(Mazbata okundu.) 
REİS. — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı efendim? Yoktur. Mazbatayı reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — Bursa Mebusları ibrahim Öktem ile 
Raif Ay bar ve Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'-
m teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/481) (4) 

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

' REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 
mı efendim? Yoktur. Mazbatayı reylerinize arz 
ediyorum. Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 235 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 
(2) 238 saydı matbua zaptın sonundadtr. 
(3) 239 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 
(4) 240 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 
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6*. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve Ma

nisa Mebusu Yunus Muammer Alakant'ın teşriî 
masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/480) (t) 

REÎS — Mazbatayı okutuyorum, efendim. 
(Mazbata okundu.) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, Ko
caeli Mebusu Turan Güneş ve Çanakkale Mebu
su Safaeddin Karanakçı'nın teşriî masuniyetleri
nin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi ve 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/479) (2) 

REİS — Mazbatayı okutuyorum, efendim. 
(Mazbata okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/488) (3) 

REÎS — Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/472) (4) 

REÎS — Mazbatayı okuvoruz. 
(Mazbata okundu.) 

• REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen?.. Yok. 

(1) 241 sayılı matbua zaptın somındadır. 
(2) 242 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 243 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(4) 244 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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Mazbatayı i'eyinize arz ediyorum. Kabul eden- j 
lor... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Kırşehir Mebusu T ahir Taşer'in Ulu
sal hayranı ve genel tatiller hakkındaki 2739 
sayılı Kanunun ikinci maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası (2/464) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

mı? Tahir Taşer buyurun. 
TAHlR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar; teklifim hakkında bir hükme ve ka
naate sahibolabilmek için bunun üzerinde ha- I 
zırlamış olduğum esbabı mucibeyi okuyorum. 

«Bâzı il ve ilçelerimizde her sene düşman I 
istilâsından kurtuldukları günün tam bir bay
mam havası içinde kutlanması bir örf ve Adet I 
haline gelmiştir. O gün bütün resmî daire ve I 
müesseseler resme ı değilse bile fiilen kapalı I 
kalmakta âmme hizmetleri adeta işlemez bir ha- I 
le gelmektedir. Bu fiilî durumun âmme hizmet- I 
lerinin ifası bakımından bâzı mahzurlar tevlid- I 
ötmemesine imkân yoktur. Meselâ: fi erek Ceza ve I 
gerekse Hukuk usulü muhakemeleri kanunların- I 
da bir hakkm tevlit veya ıskatında müddetlerin 
büyük ehemmiyeti vardır. Bu hususta sarih bir I 
fikre varabilmek iein Hukuk usulü muhakeme- | 
lerî Kanununun 161,162,163 neü maddelerine bir I 
göz atmak kâfidir. Bu maddelere göre: Müddet I 
gün olarak tâyin edilmişse son günün tatil saa- I 
tinde biteceği, hafta veya af olarak tâyin edil
mişse başladığı güne son hafta veya ayda te- I 
kabul eden günün tatil saatinde biteceği, Pa- I 
zartesi günü başlamış olan müddetin münkazı I 
olacağı, haftanın Pazartesi gününde ve ayın bi- I 
ı'inci günü başlıyan müddetin münkazı olaca- I 
srı avm birinci gününde ve 31 Kânunuevvelde I 
başlıyan iki ay müddetin Şubatın son günün
de biteceği müddetin son günü tatile tesadüf I 
ederse tatilin ertesi günü hitam bulacağı, ka- I 
nunun tâyin ettiği müddetler katî olup bu m ad- I 
delerde yapılması lâzım olan muamele yapılmaz- I 
sa o hakkın sakıt olacağı yazılı bulunmaktadır. I 
Bilfarz mahkemece gıyap kararı için tâyin edi- I 
len beş günlük müddetin veya Temyiz için tâ- I 
yin edilen sekiz günlük müddetin son günü I 

(1) 247 sayılı matbua zaptın sonundadv: 
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kurtuluş bayramına tesadüf ettiği takdirde o 
gün mahkeme faal olmadığı için muamele ya-
pılamıyacak bu suretle hak açıktan açığa sakıd-
olacaktır. Bu mahzuru önliyecek elimizde ka
nuni bir hüküm bulunmamaktadır. 

Binaenaleyh; hak ve adalet prensipleri ile 
asla kabili telif görmediğimiz bu mahzuru iza
le maksadiyle kurtuluş günlerinde yalnız o ye
re hasredilmek üzere resmî tatil günleri meyanı-
na ithalini temin zımnında işbu kanun lâyihası 
hazırlanmıştır.» 

Muhterem arkadaşlar; esbabı mucibemde de 
açıkça izah ettiğim veçhile bâzı il ve ilçelerin 
kurtuluş bayramları tesidedilmektedir. O gün
ler resmî olarak değilse bile gayriresmî olarak 
daire ve müesseseler tatil yapmaktadırlar. Ben 
deniz Urfa'da iki sene hâkim olarak vazife gör
düm. 11 Nisan Urfa'nın Kurtuluş Bayramıdır. 
O, gün mahkemeler ve diğer daireler tatil olur, 
kalem çalışmaz. Demin de arz ettiğim gibi hu
kuk ve cezada müddetlerin ve mehillerin bü
yük ehemmiyeti vardır. Bilfarz bu kurtuluş gü
nü haftanın veya ayın son gününe rastlarsa o 
gün eshabı mesalih dilekçesini kaydettirmek im
kânına filen sahibolmıyacaktır. Bunun neticesi 
olarak vatandaşın hakkı açıktan açığa zayi olu
yor, demektir. Binaenaleyh bu. mahzuru kaldır 
mak için o yerlere mahsus olmak üzere kurtu
luş günlerinin de diğer resmî tatil günleri ara
sına geçmesi için bir teklifte bulundum. 

Bu kurtuluş günlerine Hükümet de ehem
miyet vermektedir. Meselâ bu sene Kurtuluş 
bayramında Urfa'ya Mehter Takımını gönder
miş. Orada bulunduğum için bilirim, bugünler 
hakikaten çok heyecanlı olur. Cumhuriyet Bay
ramında, Zafer Bayramında karşılaşmadığım 
bayram havasını 11 Nisan Kurtuluş bayramın
da gördüm, hakikaten haz duydum. Binaenaleyh, 
bütün vatandaşların bayrama iştirak ettikleri
ne ve resmî dairelerin de tatil yaptığına göre, 
o günün bayram olarak kabul edilmemesinin 
sebebini anlamıyorum. 

Dahiliye Encümeni mazbatasında «Ulusal 
bayram ve genel tatiller günlerinin çoğalacağı 
ve bunun tesbitinde de müşkülât çekileceği göz 
önünde bulundurulduğundan teklifin kabulüne 
imkân hâsıl olmamıştır» deniyor. 

Kurtuluş bayramlarının tesbitinde müşkülât 
yoktur, nerelerde kurtuluş bayramı yapılır, Hü
kümetçe malûmdur. Binaenaleyh Dahiliye En-
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.cümeninin müşkülât çıkacağına' dair mütalâası 
bence yersizdir. Arz ettiğim sebeplerle bu kur
tuluş günlerinin resmî tatil günleri arasına alın
masında zaruret vardır. Aksi halde eshabı me-
salih zarar görecektir. Bunu önlemek için maz
batanın bir daha tetkik edilmek üzere Dahiliye 
Encümenine iadesi hususunda bir takrir takdim 
ediyorum, kabulünü istirham ederim. 

REİS — Efendim, açık reylerinize ara edilen 
kanun lâyihasına rey vermiyen arkadaş var m i l 
Yok. Kırşehir vilâyeti teşkili hakkındaki kanun 
lâyihasına dair rey toplama muamelesi bitmiş
tir. 

Mazbata hakkında başka söz istiyen var m i l 
Yok. 

Takriri okuyoruz, efendim. 

Yüksek Riyasete 
Esbabı mucibe kısmında tafsilen yazılı oldu

ğu ve şifahen de arz ettiğim fiilî ve hukuki se
beplere mebni Dahiliye Encümeni mazbatası ye
rinde olmadığından yeni bir mazbata hazırlamak 
üzere mezkûr mazbatanın encümene iadesini 
arz, ve teklif ederim. 

Kırşehir 
T ahir Taşer 

REİS — Encümenin mütalâası var mı efen
dim ? 

DAHİLİYE ENCÜMENİ M. M. ÖMER LÛT-
F t ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — Çok muh
terem arkadaşlarım; muhterem Tahir Taşer ar
kadaşımızın teklifi, huzurunuzda okunmuş oldu
ğu veçhile, muhtelif kaza, vilâyet, hattâ nahi
ye merkezlerinin kurtuluş bayramları vukubul-
duğu günlerin ulsal bayram ve genel tatiller 
günlerinden sayılması hakkındadır. 

Arkadaşımızın teklifi; bunun fiiliyatta kurtu
luş bayramlarının bugünlere rasladığmı, sabah 
mesai saatinden itibaren akşam mesai saatine 
kadar tatil edildiğini kendileri ifade etmekte
dirler. Halbuki fiiliyatta bu kurtuluş bayram
ları, Edirne'den Kars'a kadar oradan mebus 
olan arkadaşların komisyondaki ifadelerine gö
re, bunun saat 10 da başlayıp İ l e kadar, yahut 
11 de başlayıp 12 ye kadar devam edip bittiği, 
yani bir saat devam eden kurtuluş bayramları
nın bütün mesai saatlerine hasredilmesinin doğ
ru olmıyaeağı anlaşılmış ve kabul edilmiştir. 
Tasavvur buyurun; serhad şehri Edirne'de bu-
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gün kurtuluş bayramı yapılır, ertesi gün Uzun
köprü'de, daha ertesi gün filân yerimizde bütün 
resmî çalışma günlerinde tatil edildiği takdirde 
o zaman içinde mesai yapılması imkansızlaşa
caktır. Bu kurtuluş bayramları hiç, olmazsa se
nenin muayyen günlerine hasredilmiş olsaydı 
arkadaşımızın hüsnüniyete makrun teklifini 
kabul etmek mümkün olurdu. Fakat kurtuluş 
bayramları senenin hemen her gününe rastla
maktadır, Bunu nazarı itibara alan komisyonu
muz bunun muvafık olamıyacağı kanaat ve mü-
lâhazasiyle arkadaşımızın bu teklifini kabule 
imkân görememiştir. Aksi takdirde her günün 
tatil sayılması icabetmektedir. Bu mülâhaza ile 

* komisyonumuz teklifi reddetmiştir. Binaenaleyh 
arkadaşımızın takririne maalesef iştirak edeme
mekteyiz. 

REİS — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Efendim; 

Genel tatil ve millî bayram günleri hakkındaki 
teklif, prensibe muhalif olduğu için söz aldım. 
Burada millî vahdet meselesi esastır. Her kasa
ba için ayrı ayrı bayram ve genel tatil teşkili 
icabetmez, aksi takdirde bunun içinden çıkıla
maz. • 

Genel tatil ve millî bayram günü memleket 
şümul olur ve muayyen günlere münhasır olma
sı icabeder. Dahiliye Encümeni mazbatasının 
bu prensip «ve vaıhdete muhalefeti noktasından 
işi ele alması ieahederdi. Zira teklif haddiza
tında millî vahdet esasına münafidir. Memleket
te genel tatil ve millî bayram bir yere, bir ka
zaya hasredilemez. Onun için teklifin bu pren
sibe muhalefeti bakımından reddi lâzımgelir. 

REİS — Buyurun. 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlarım; ben de biliyorum ki; tek kurtuluş 
bayramı 30 Ağustos Zafer Bayramıdır. Gönül 
isterdi ki; bunun dışında ufak tefek bayramlar 
olmasın ye bundan dolayı âmme hizmeti sek
teye uğramasın. Fakat fiilî duruma mâni olamı
yoruz. Vatandaşların millî hislerini tahdidetme-
mize imkân yoktur. Bu bir vakıadır. Demin de 
arz ettim; bendeniz Urfa'da iki sene kaldım. Bu 
müddet zarfında oh binlerce insan kurtuluş bay
ramı yaptı. O gün orada Fransızların nasıl çe
kildikleri temsilî ve heyecanlı bir şekilde gös
terildi. Binaenaleyh! fiiliyat böyle olduğuna gö
re, resmen değilse bile, fiilen zaten tatil yapıyo
ruz. Urfa'da 'böyle olduğu gibi Gazianteb, Ma-
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raş, Karaköse, Kars ve Edirne gibi serhad şe
hirlerimizde de aynı heyecanla bayramlar kut
lanmaktadır. Binaenaleyh, bu hususların ka
nunlaşmasında zaruret vardır. Yoksa kanunla 
böyle bir vaziyet yaratılması hususunu ben de 
Hidayet Aydmer arkadaşım kadar bilirim. Fa
kat bu durumlara mâni olamadığımıza, göre hiç 
olmazsa vatandaşlarımızın haklarının zayi ol
masına meydan vermemek, için böyle bir teklif 
yapmayı lüzumlu gördüm. Arz ettiğim gibi tem
yiz müddeti içinde, temyiz müddetinin son gü
nü bayrama tesadüf ederse, vatandaş elinde is
tida mahkemelere müracaat ettiğinde nereye 
gitse geri dönecek, ve netice itibarîyle bu vn-
tandaşm hakkı zayi olacaktır. Binaenaleyh, tek
lifim hukuk ve mantık bakımından yerindedir. 
TaMatiyle takdir sizindir. 

Maruzatım bu kadardır. 
REİS — Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir 

kazasında ('Kırşehir) adiyle yeniden bir vilâyet 
kurulması hakkındaki, kanun lâyihasına (273) 
arkadaşımız rey vermiş, (272) kaimi, (1) retle 
lâyiha kannniyet kesbetmiştir, arz ederim. 

Encümen namına Ömer I/ûtfi Erzıırumlu-
oğlu. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ M. M. ÖMER LÛT-
F l ERZURUMLUOÖLU (Yozgad) — Çok muh
terem arkadaşlarım, muhterem Tabir (Bey arka
daşımızın temas ettiği husus da varit değildir. 
Demin bir nebze arz ettim. Kurtuluş ıgünü me
sai gününün son gününe rasiarmış, mahkemeler 
tatil edilirmiş, şu olurmuş, bu olurmuş.. Niha
yet vilâyetlerimizin kurtuluş bayramlarını tem
sil eden, kurtuluş bayramlarına iştirak eden o 
kazanın, vilâyetin, nahiyenin en yüksek mülki
ye âmiridir. Diğer ufak memurlar nihayet bir 
iki dakika merasimi görmek için makamların
dan ayrılırlar. 

T AHİR TAŞER (Kırşehir) — Öyle değil, 
öyle değil.. 

ÖMER LÛTFİ ERZURUMLÜOĞUT (De* 
vamla) — Hidayet Bey arkadaşımızın demin 
söylediği hususa gerçi mazbatamızda temas et
medik. Ama arkadaşımızın söylediği hususun 
vatan sathında aykırı bir zihniyet uyandırma
mak ve arkadaşımızın bunu aykırı bir zihniyet
le getirmediğini, hüsnüniyete makrun olarak 
getirdiğini, komisyondu ifade etmişti. Arkada
şımızın söylediği doğrud.ur ama böyle bütün 

bir vatan sathına sâri kanunun çıkarılmasında 
her noktayı etraf iyle tesbit zaruridir. Hiçbir 
daire âmiri, mahallî bir bayramda daireleri res
men tatil etmeye salahiyetli değillerdir. Buna 
hakları yoktur. Binaenaleyh bu hususu biraz 
meskût geçtik. Hidayet Bey arkadaşımızın te
mas ettikleri husustaki kıymetli mütalâaları 
mazbatamıza dercetmeye lüzum görmedik. Tek
lifin reddini rica edeceğim. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Takriri 
tekrar okuyoruz. 

(Tahir Taşerln takriri tekrar .okundu.) 
REİS -r- Arkadaşımızın takriri, mazbatanın 

encümene iadesi zımnındadır. Bu takriri yük
sek reylerinize arz ediyorum. Nazarı itibara 
alanlar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınma
mıştır, efendim. 

Mazbatayı yüksek reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... Mazbata kabul 
edilmiştir. 

11. — Erzurum Mebusu Rıza Topcuoğlu'nun, 
Arzuhal Encümeninin 29 . III. 1957 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 4669 sayılı Karara ait 
(6 sıra numaralı) işin Zhnumi Heyette görüşül
mesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni maz
batası (4/285) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen arka

daşımız var mı, efendim? Yok. Mazbatayı rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci müzakeresi yapılacak maddelere geçi
yoruz, efendim. 

1.2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birledik Devletleri namına hareket 
eden «Export - Import Bank of Washington» 
arasında 20 Mart 1956 tarihinde imzalanan 25 
milyon dolarlık Kredi Anlaşması ve Ekinin tas
diki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/573) (2) 

REİS — Maddeleri okuvoruz. 

(i) 248 S. Sayılı matbua zaptın sonundadrı. 
(2) Birinci müzakeresi 77 nci İnikat zaptın-

dadır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir- ı 
leşik Devletleri «namına hareket eden «Export -
împort Bank of Washington» arasında 20 Mart 
1956 tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık 
Kredi Anlaşması ve Ekinin tasdiki hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 1 Temmuz 1955 - 30 Haziran 
1956 devresi zarfında Amerika Birleşik Devlet
leri tarafından memleketimize tahsis edilen 99,1 
milyon dolarlık yardımdan kredi şeklinde veri
len 25 milyon dolara aidolup Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
namına hareket eden «Export - împort Bank of 
Washington» arasında 20 Mart 1956 târihinde 
imzalanan Kredi Anlaşması ve Eki tasdik olun
muştur. , 

RElS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum, j 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

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

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

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

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

Kanun lâyihasının tümünü açık oylarınıza i 
arz ediyorum. j 

13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile , 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
münakit Zirai Emtia Anlaşmasının tasdikine dair 
kanun lâyihası ve Hariciye, Ticaret, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazabtalan (1/459) (1) 

REİS — İkinci müzakeresidir. Maddeleri 
okuyoruz efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında, münakit 
Zirai Emtia Anlaşmasının tasdikine dair Kanun 

MADDE* 1. — Zirai maddeler ticaretinin 
geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki mu
addel Amerikan Kanununun 1 nci kısmı hü
kümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü-

(1) Birinci müzakeresi 77 nci İnikat zapttn-
dadır. 

. im Ö : 1 
meti arasında münakit, 12 Mart 1956 tarihli 
Anlaşma tasdik olunmuştur. 

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

MADD Ê 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE 3. ;— Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Kanunun tümünü açık oylarınıza arz edi
yorum. 

14. — Abdülkadir Hayrettin Özgüven'in 
mahkûm olduğu cezanın affı hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası (5/42) (1) 

REÎS — İkinci müzakeresidir. Maddeleri 
okuyoruz. 

Abdülkadir Hayrettin Özgüven'in mahkûm ol
duğu cezanın affı hakkında 

MADDE 1. — Nüfusta Akseki'nin Demir
ciler mahallesinin halıe 13, cilt 3, 59 ncu sayfa
sında kayıtlı Mehmet Tacittinoğlu, Fahriye'-
den doğma, 1927 doğumlu Abdülkadir Hayret
tin özgüveni'n, Basın Kanununun 16 nci ve 
Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesinin son 
fıkrasına tevfikan İstanbul 2 nci Ağır Ceza 
Mahkemesince verilen 16 . V . 1(953 gün ve 
1953/124 sayılı karariyle mahkûm bulunduğu 
6 ay hapis cezası affedilmiştir. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Adliye Ve
kili memurdur. 

(1) Birinci müzakeresi 77 nci İnikat zaptın 
dadır. 
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REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15. — Erzurum Mebusu Şevki Erker'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi yeni binaları ile müş-
teminatmm tefriş ve tezyin işlerinin yapılma
sı vazife ve salâhiyetlerinin Nafıa Vekâletine dev
ri hakkında kanun teklifi ve Nafıa ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (2/441) (1) 

REİS — Birinci müzakeresi yapılacak mad
delere geçiyoruz. 

Bu hususta bir takrir vardır, onu okutuyo
rum. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci müzakeresi yapılacak maddelerin üçün

cü sırasında bulunan Erzurum Mebusu Şevki Er
ker'in Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binala-
riyle müştemilâtının tefriş ve tezyin işlerinin ya
pılması vazife ve salâhiyetlerinin Nafıa Vekâletine 
devri hakkındaki kanun teklifinin takdimen ve 
müstaceliyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi Y. 
Zonguldak 
S. Ataman 

REİS — Takrirle kanun lâyihasının takdi
men ve müstaceliyetle müzakeresi istenmekte
dir. 

Takdimen müzakeresini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? 

MEHMET HAZEE (Kars) — Arkadaşlar, 
kısaca arz edeceğim, şahsan teklifin lehindeyim. 

Büyük Millet Meclisinin mefruşat ve teçhi
zatı için 1955 bütçesiyle 5,5 milyon liralık tah
sisat alınmıştı. Tahsisatın sarfı, Büyük Millet 
Meclisinin uhdesinde bulunduğu müddetçe bu 
tahsisattan ne kadarı sarf edilmiştir, ne kadarı 
kalmıştır, bunlarla neler temin olunmuştur? Bir 
zamanlar matbuata da akseden bir tablolar me
selesi vardı. Bu tablolar işi ne olmuştur, yapılan 
sarfiyatla gereken netice ne olmuştur? Bunu bu 
vesile ile öğrenmek istiyorum. 

(1) 219 sayılı matbua zaptın sonundadır, 

1957 • O :• 1 
REİS — Encümen. 
BÜTÇE EN. M. M. SEBATI ATAMAN (Zon

guldak )t — Ne söylediler, dinleyemedim. Tek
rar ederlerse cevaplandırırım. 

REÎS — Mehmet Bey, arkadaşımız anlama
dıklarını beyanla, sualinizi tekrar etmenizi isti
yorlar. 

MEHMET HAZER (Kars) — Kürsüye gel
sinler, anlamadıklarını beyan etsinler, tekrar 
edeyim. • 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Suali 
anlamadım. Lütfen izah buyursunlar, cevaplan
dırayım. 

MEHMET HAZER (Kars) — Kürsüye çık
sınlar, izah edeyim. 

REtS — Sebati Bey, hatip buradan size sor
du. Anlamadı iseniz gelir burada ifade edersiniz. 
O da gelir tekrar sorar. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlarım, hatibin ne sorduğunu anlıya-
madım. Tavzihini rica ederim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Dinleseydiniz. 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Heyeti 

Umumiyede adlemimevcudiyetim buna sebep ol
du. Sualinizi tekrar ediniz, cevaplandırayım. 

MEHMET HAZER (Kars) — Anlıyamadım 
demek başka, burada yoktum demek başka. 

Şimdi efendim, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi binası için 1955 bütçesinde beş buçuk milyon 
liralık mefruşat ve tezyinatı tahsisatı alınmıştı. 
Bu tahsisattan bugüne kadar ne kadar sarf edil
miştir? ikincisi bu para ile neler alınmıştır? Bir 
de bu arada matbuata intikal eden tablolar mu
bayaası meselesi vardır, bu ne oldu? 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA SEBATİ ATA
MAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, ar
kadaşımızın sorduğu suallere cevap verebilmek 
için hesabı katî cetvelleri üzerinde tetkikat yap
maya ihtiyaç vardır. Bu tahkikatı yapmadan bu 
suallere cevap vermeye imkân yoktur. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, böy

le bir hesap verilmeden bu kanun,müzakere edi
lemez. (Niye sesleri) Hesabı katî iki sene sonra 
gelecektir. İki sene sonrasını mı bekliyeceğiz? 
Bunun katî olarak bilinen bir hesabı vardır. Bir 
de tablolar işi vardır. Bunların verilecek hesap
ları vardır. (Sözlü soru getir sesleri) Bu kanım 
bir tahsisat mevzuu ile alâkalıdır. Bunu şimdiye 
kadar Meclis yapıyordu. Bundan sonra Nafıa 
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Vekâleti yapsın, deniyor. Buna, prensip olarak 
muvafakat ettik. Ama bugün ne olmuş, ne ya
pılmış, tahsisatın ne kadarı sarf edilmiş ve ne 
kadarı kalmıştır? Tablolar işi ne olmuştur? di
yoruz. Bunda niçin tereddüt gösteriliyor? 

IuEÎS — Buyurun, Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, Mehmet Hazer arkadaşımız buraya eık-
tjğı zaman ilk söz olarak teklifin lehinde olduk
larını beyan ettiler. Teklif ise şimdiye kadar 
Divanı Riyasetin yaptığı bu işin Nafıa Vekâleti
ne verilmesini mut'azammın. Binaenaleyh Meh
met Hazer Beyin iddia ettiği gibi, bu teklifin 
müzakere edilmesi için, tahsisattan ne sarf edil
miş, "ne kalmıştır, bunların bilinmesine lüzum 
yoktur. Binaenaleyh' bu teklifin müzakeresine 
pekâlâ devam edilebilir. 

REİS — Mehmet Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, Per

tev Bey iki noktada yanılıyorlar. Birisi, teklifin 
lehinde olmak, bu vazifenin Nafıa Vekâleti tara
fından yapılmasını tazammun eder. İfadem bu 
idi. 

İkincisi, kanun zaten tefriş ve tezyin masraf
larına taallûk etmektedir. Binaenaleyh, mevzu
un tamamiyle içindeyiz. Sorduğum husus da ga
yet basit, Meclis İdare amirlerince ve encümen
ce bilinmesi lâzımgelir. Katî hesap istemiyorum. 
Hiç olmazsa şu tablolar hakkında bir izahat ve
rilebilirdi. Meclis tahsisat vermiştir, almıştır. 
İdare Âmirleri ne sarf etmiştir? Bunu bilmeden 
nasıl kanun çıkar? (Çıkar sesleri) Doğru, çıkar, 
fakat zorla çıkar. Hukukan çıkmaz, mantıkan çık
maz. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Maddele
re geçilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet teklifi de vardır. Müstaceliyet 
teklifini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasiyle 
müştemilâtının tefriş ve tezyin işlerinin yapıl
ması vazife ve salâhiyetlerinin Nafıa Vekâletine 

devri hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yeni binası ile müştemilâtının iç ve dış kısımla
rının tefriş ve tezyin işlerinin yapılması vazife 
ve salâhiyeti Nafıa Vekâletine devredilmiştir. 

k 1957 (T: 1 
i Bu maksatla 6589 sayılı Kanun gereğince Tür

kiye Büyük Millet Meclisi namına yapılmış işler
den doğmuş ve doğacak bütün alacak ve borçlar, 
mevcutlar, bütün hak ve vecibeleri ile adı geçen 

j vekâlete geçmiştir. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, bir yeni Meclis binamız var
dır. 1950 de geldik 1958 de gideceğiz; hâlâ gö
zümüzün önünde yapıldı, yapılıyor, denilmekte
dir. Bilmem kim'lere nasibolur, kimlere olmaz 

"orası başka şey. 
Yalnız bir şey var ki, artık bu Meclis binası

nın bir an evvel bitirilmiş olması lâzımdır. Bu
rada bilhassa tefriş ve tezyin işi vardır. Mehmet 
Hazer arkadaşımız bir sual sordular, sordukları 
sual içerisinde bir de tablolar meselesi var. Şim
di bu iş Meclisin elinden alınıp Nafıa Vekâleti
ne devredilirken bu tefriş ve tezyin işi üzerinde 
dikkat ve hassasiyetle durmamız lâzımgeldiği 
kanaatindeyim.. 

I Bilmiyorum, bugün bu mevzuda ne dereceye 
kadar yeri vardır, fakat bir memleketin Parlâ
mentosu, o memleketin medeniyetinin, sanat se
viyesinin, kültürünün bir enmuzeci demektir. 
Bunu gezdiğimiz, dolaştığımız bütün memleket
lerde gördük, şahidolduk. Buna mukabil başı
mızdan bir tablo hâdisesi geçti, hepiniz biliyor
sunuz. Meclisi tezyin etmek için her vilâyeti 
temsil edecek resimlerin yapılması için Meclis 
Divanı çok güzel, çok yerinde bir karara vardı. 
Ressamlara müracaat etti. Bunun için lâaletta-
yin ressamlara değil, Akademiye müracaat etti 
ve dedi ki ; ben Meclisi süslemek için ışu, şu şe-

I kilde resimler istiyorum, kimlere yaptırayım? 
Derhal Akademi, jüri toplandı, falan falan res-

| samlar diye, hatırımda kaldığına göre 100 kadar 
I ressam olacak. Bunlar; bu vazife ile tavzif e*djl-

mişlerdi. İçinden isimlerini çok sevdiğim arka
daşlar, memleketin yüz kadar güzide sanatkârı, 
memleketin her tarafına dağılacak, memleketin 
tabiî güzelliklerini tesbit edecekler ve birgüıı 
yeni Meclisimizin duvarlarını onlarla tezyin ede
cekler. Bu bakımdan bütün memleketin güzel
liklerini bir anda temasa etmek fırsatına nail 
olacağız, diye çok sevinmiştik. 

Bir sergi açıldı, arkadaşlar gittik; tablo
larda hazin şeyler gördük. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Bra-
l vo Burhanettin Bey. 
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BURHANKTTTN ONAT-(..Devamla). — Bun

ların sebepleri üzerinde durmak ieabeder. Gai
bin iyi ve kötü bütün unsurlarını olduğu gibi 
almanın yenilik diye telâkki edildiği, bir devir
de sanat meselesi ihmal edildi arkadaşlar-. Bu
rabil asra yaklaşan bir zaman içinde maalesef 
güzel sanatlar memlekette dejenere oldu, uzat
ıl riyayı in. Burada sanat münakaşasına girmenin 
zamanı değil. İcabettiği zaman her yerde ve her 
vakit bunun münakaşasını .yapmaya hazırını. 
Yalnız güzel sanatlar diye, resim sanatı diye ^ 
çirkinliği, dejeneresansı temsil eden bâzı in- ' 
sanlar, ki onlar dünyanın . her tarafında aynı 
derecede mütecasirdir, Meclisin gösterdiği çok 
büyük hassasiyet karşısında çok küstahça hare
ketlerde bulundular. Şimdi bunu tashih etmekle 
mükellefiz. Zamanı gelince bunu elbette yapaca
ğız. Fakat Meclisin tefriş ve tezyini işini bir el
den başka bir ele devrederken üzerinde hassa
siyetle durmak ieabeder-. Acaba Nafıa Vekâleti 
de bu-abstre sanatçıların fikrine uyar da birgüu 
karşımıza, tezyin ve tefriş işi diyerekten Türk
ün zevk ve ananesine uymıyan bir şeyle bizi 
karşılaştırır mı? Diye düşünmek mecburiyetin
deyiz. Önün için tensip buyurursanız, tefriş ve 
tezyin işini, inşaatın ikmal işini Nafıa Vekâleti
ne devrederken, Meclisin murakabe ve kontrol 
hakkını elden bırakmıyalım ve bu hususu da 
kanunda tebarüz ettirelim. Mâruzâtım bu ka
dardır. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Maddeyi 
yüksek reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Btmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Efendim, açık oyunuza arz edilen iki anlaş
ma kanunu lâyihalarına rey vermiyen arkadaş 
var im-

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı işler 
için yıllık tediye miktarı (2) milyon lirayı geç
memek şartiyle (5) milyon liraya kadar gelecek • 
seneleri! sâri taahhütlere girişmeye Nafıa Vekili 
ve faizleriyle birlikte bu miktarı aşmamak üze
re bono çıkarmaya Maliye Vekili salahiyetlidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize, arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE :l. - - . B u işlerin 2490 sayılı Artır
ma, Eksiltin^ ve İhale Kanunu dışında pazarlık
la yapılmasına ve 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 8"> rıcü maddesiyle tahdidedi-
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len miktar- üstünde avans verilmesine izin ve
rilmiştir. 

REİS —- Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tefriş ve tezyin işlerinde alı
nacak kararlar için fikirlerinden faydalanıla
bilecek kimselerden heyetler teşkil edilir. Btı 
heyetlerin teşekkül ve vazife tarzı ile bunlara 
verilecek, ücretler* İcra Vekilleri Heyeti kara-
riyle tesbit olunur'. 

REİS —- Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kaimi eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İkinci madde mucibince gi
rişilecek taahhütler her yıl Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelin Nafıa ' 
Vekâleti kısmına konulacak tahsisat ile- karşı
lanıl*. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir-. 

MADDE (i. — 6f>89 sayılı Kanun meriyetten 
kaldırılmıştır. 

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

MUVAKKAT MADDE 1. — 1957 yılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin 752 ııci' 
faslına mevzu tahsisat bakiyesi Nafıa Vekâleti 
bütçesinin 742 ııci faslında (Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yeni binasının tezyin ve tefriş iş
leri) namiyle yeniden acılan 20 ııci maddeye 
aktarılmıştır. 

REİS - Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 . — 1957 yılı Mu
vazenei Umumiye Kanununa, bağlı (R) işaretli 
cetvelin Nafıa Vekâleti kısmına, ekli cetvelde 
yazılı formül eki enin iştir. 

REİS ~-~ Madde hakkında, söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. —- Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
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Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Nafıa Vekilleri mçurdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kaimi 
edilmiştir. 

Kanunun tümünü acık oylarınıza arz ediyo
rum. 

Açık oylarınıza arz edilen 2 anlaşma kanu
nu hakkında rey toplama muamelesi bitmiştir. 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Hamlığı 
Kanununun 6311 sayılı Kanunla muaddel 22 nci 
maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/677) (1) 

REİS — Gündeme mütaallik bir takrir var
dır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
(Birinci müzakeresi yapılacak maddelerin 

18 nci numarasındaki) Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sancağı Kanununun 6311 sayılı Kanun
la muaddel 22 nci maddesinin' (b) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasınuı ehem
miyetine binaen takdimen ve müstaceliyetle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

REİS — Kanun .lâyihasının takdimen ve 
müstacelen müzakeresi talebedilmektedir. Tak
dimen müzakeresini reyinize arz ediyorum; 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen, yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kânunun aynî zamanda müstacelen müzake
resi teklif edilmiştir. Müstacelen müzakeresini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 6311 sayılı Kanunla muaddel 22 nci madde

sinin (b) fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 6311 sa-

(1) 249 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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yılı Kanunla muaddel 22 nci maddesinin (b) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir-: 

b) Yüzde kırkı geçmemek üzere; 
1. Sermayesinin tamamı veya yarısından 

fazlası Devlete aidolan kurumların veya bu ku
rumlarca sermayesine iştirak olunan sermaye 
şirketlerine veya bu kurum ve şirketlerle müş
tereken girişilecek teşebbüslere; 

2. Memleket ekonomisinin inkişafına mües
sir ve Sandık plasmanları bakımından da emin 
ve istifadeli olmak ve önceden icra Vekilleri 
Heyetinden müsaade istihsal edilmek kaydiyle, 
hususi sermaye ile kurulmuş sermaye şirketle
rinin aksiyonlarına veya bu şirketlerle ve di
ğer müteşebbislerle müştereken girişilecek te
şebbüslere ; 

REİS — Madde hakkında söz istiyen. Yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum; kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. •—; Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. ^ 

REÎS •-- Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra 
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti unmmiyesini reylerinize arz 
ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

17. — Ankara Elektrik ve Havagazı ve Ada
na Elektrik müesseselerinin idare re isletmele
rine dair olan 4325 sayılı Kanunun birinci mad
desinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Da
hiliye, Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbatalar) 
(1/529) (1) 

REÎS — Gündemle alâkadar bir diğer tak
rir daha vardır, okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeler bölümü 4 ııcü maddesinde bulunan 
Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elek
trik müesseselerinin idare ve işletmelerine dair 
olan 4325 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin ta
dili hakkındaki kanun lâyihasının müstaceliye-

(1) 222 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

173 



î : 80 12.6 
tine binaen takdimen ve müstaceliyetle müza
keresini arz ve teklif ederim. 

Nafıa Vekili 
E. Menderes 

REİS — Kanun lâyihasının takdimen ve 
müstaeelen müzakeresi talebedilmektedir. Tak
dimen müzakeresini reylerinize arz ediyorum; 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isityen, yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Takrirde müstaeelen müzakeresi de teklif , 
olunmaktadır. Müstaeelen görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elek
trik müesseselerinin idare ve işletmelerine dair 
olan 4325 sayılı Kanunun birinci maddesinin 

tadili hakkındaki Kanım 

MADDE 1. — Ankara Elektrik ve Hava
gazı ve Adana Elektrik müesseselerinin idare 
ve işletmeleri hakkındaki 4325 sayılı Kanunun 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiş
tir : 

Madde 1. — Ankara Elektrik ve havagazı 
ve Adana elektrik hizmetlerini görmek üzere 
bu şehirler belediyelerince (Ankara Elektrik 
ve Havagazı İşletme Müessesesi) ve (Adana 
Elektrik İşletme Müessesesi) adlariyle birer mü
essese kurulur. 

Bu müesseseler, hükmi şahsiyeti haiz olmak 
ve adı. geçen belediyelere bağlı bulunmak üze
re birer umum müdürlük veya müdürlük tara
fından bu kanunda yazılı esaslara ve hususi hu
kuk hükümlerine göre idare edilir. 

Adana Belediyesi; Adana Elektrik İşletme 
Müessesesinin yapmakta olduğu işlerini ve salâ
hiyetlerini 1580 sayılı Belediye Kanununun 19 
neu maddesi mucibince imtiyaz vermek suretiy
le ve bütün hak ve vecibeleri ile bir Türk Ano
nim Şirketine devredebilir. 

Bu takdirde mezkûr şirket işletmeyi, devir 
ve imtiyaz mukavele ve şartnamesi ile hususi 
hukuk hükümleri dairesinde yürütür. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum; Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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*'• MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen*^ 
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reylerinize arz 
ediyorum; Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

18. — Muğla ve Denizli vilâyetleri dâhilinde' 
vukua gelen yer sarsıntısından zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkında kanun lâyihası ve 
Nafıa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/670) (1) 

Yüksek Reisliğe 
Birinci müzakeresi yapılacak maddeler ara

sında (12) nci sırada bulunan (Muğla ve De
nizli vilâyetleri dahilinde vukua gelen.yer sar
sıntısından zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkındaki kanun lâyihasının) ehemmiyetine 
binaen, takdimen ve müstaceliyetle^, müzakeresi
ni arz ve teklif ederim. 

Devlet Vekili 
Cemil Bengü 

REİS — Bu lâyihanın takdimen ve müsta
eelen müzakeresi istenmektedir. 

Takdimen müzakeresini yüksek reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı, efendim? 

Buyurun, Arslan Bora. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlarım ; memleketimizin son günlerde mâ
ruz kaldığı yer sarsıntısı felâketi yalnız bizleri 
değil, bütün dünya milletlerini son derece müte
essir etmiştir. Millî felâketler karşısında her 
türlü partizan •endişelerden sıyrılarak tek bir 
vicdan halinde kalblerini birleştiren aziz mille
timiz felâketzede kardeşlerinin dertlerine toplu
ca earesaz olmak hususunda en küçük bir ihmal 
göstermemiştir. Teessür ve ıstıraplarım paylaş
mak, kendilerine geçmiş olsun demek üzere do-

(1) 236 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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lastiğim bütün bölgelerde bu betbaht kardeşle
rimizi, gerek iktidarın ve gerekse muhalefetin 
sıcak ve samimî alâkasından dolayı müteşekkir 
ve müteselli gördüm. Hükümetimizin, şu felâ
ketli günlerinde bu kazazede'vatandaşların dert
lerine deva sağlamak hususunda gösterdiği te
halük her türlü takdirin üstündedir. Binaen
aleyh Hükümet cümlemizin teşekkürüne hak ka
zanmıştır. İşte, huzurunuza getirilmiş olan ka
nun, Hükümetçe ihzar edilerek millî yaramızın 
tedavisinde kullanılacak olan şifakâr devayı 
temsil etmektedir. Samimî bir alâka ve dikkat 
mahsulü olan bu eseri tamamında takdir ediyo
rum. Belki bâzı tâli noktalarda tekliflerim ola
caktır. Sırası geldikçe arz edeceğim. Bunların 
da Yüksek Heyetçe kabule şayan görüleceğini 
ümidediyorum. 

Hükümetin vefakâr hareketini bir kere da
ha tebcil ile kanunun vatan ve millet için hayır
lı olmasını temenni ederim, muhterem arkadaş
larım. (Alkışlar) 

REÎS —• Heyeti umumiyesi üzerinde başka 
söz istiyen var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresi istenmektedir, bu 
hususu reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz, efendim. 

Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya vilâ
yetleri dâhilinde vukua gelen yer sarsıntısında 

zarar görenlere yapılacak yardım hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Muğla, Denizli, Bolu, Aydın 
ve Sakarya vilâyetleri dâhilinde kendileri veya 
murisleri adlarına tapulu veya tapusuz mutasar
rıf oldukları binaları, 1957 yılındaki yer sarsın
tısında yıkılmış veya oturulamayacak derecede 
hasara uğramış olanlarla bu binalarda kiracı bu
lunanlara borçlanmak suretiyle ve borçlanma be
delleri taksitle ödenmek şartiyle binalar ve ma
hallî mahiyetteki âmme tesislerini yaptırmak 
üzere yıllık ödeme miktarı (20 - 20 -10) milyon 
lirayı geçmemek kaydiyle (50) milyon liraya 
kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere girmeye 
Nafıa Vekili ve faizleriyle birlikte bu miktarı 
geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Vekili 
mezundur. 
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Bu maksatla Nafıa Vekâleti bütçesine konu

lacak paralar 1050 ve 2490 sayılı Kanun hüküm
leriyle mukayyet olmaksızın Mal iye ve Nafıa Ve-
kâletlerince müştereken hazırlanıp İcra Vekil
leri Heyetince kabul* olunacak esaslar dairesinde 
sarf olunur. 

Bu kanun gereğince köylerde yapılacak mes
kenlere ait tahminî bedellerin % 50 si Ziraat 
Bankasınca karşılanır ve senesi içinde yapılacak 
işler nazara alınmak suretiyle Nafıa Vekâletinin 
talebi üzerine adı geçen banka tarafından mah
subu inşa edilen binaların müstahiklerine temli
ki sırasında yapılmak üzere Nafıa Vekâletinin 
Kızılay Cemiyeti nezdinde bu maksatla açılan 
hesabına defaten yatırılır. 

REİS — Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Büyük Millet Meclisi yeni binaları hakkındaki 

kanun teklifine rey vermiyen arkadaş var mı 
efendimi.. 

Necati Bey söz mü istiyorsunuz? 
NECATİ CELİM (Aydın) — Söz istemiyo

rum, bir hususun açıklanmasını rica ediyorum. 
Maddede Muğla, Denizli, Bolu, Aydın olması lâ
zım. 

REİS — Var efendim. Bolu, Aydın, Sakarya 
vilâyetleri yazılı. Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun, Arslan Bora. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlar, burada birinci madde okundu. Birinci 
maddede yalnız bir fıkranın değiştirilmesini yük
sek tasviplerinize arz edeceğim. 

Mesele şudur : Burada «borçlanma bedelleri 
taksitle ödenmek şartiyle binalar ve mahallî ma
hiyetteki âmme tesislerini yaptırmak..» diyor. 

Yukarda kiracılardan bahsedilmektedir. Ki
racı deyince,.. Bir memur, meselâ felâket olan 
bölgede vazifede bulunuyor. Bu arkadaş kiracı
dır, evi yıkılıyor. Bu arkadaşa ayrıca ev mi ya
pılacak, yoksa kaybolan veya hasara uğramış bu
lunan mallarının bedeli mi ödenecektir? 

İkincisi, bu mahallî mahayetteki ibaresinden 
sonra ilâve edilmek üzere bir takrir takdim edi
yorum. Birinci maddenin birinci fıkrasına; «Ma
hallî mahiyetteki âmme tesislerini yaptırmak ve 
ayrıca kiracı olup da bina yaptırmak istemeyip, 
sarsıntıdan eşyaları kısmen veya tamamen hasa
ra uğramış olanların bu zararlarını karşılamak..» 
ibaresinin ilâvesini rica ediyorum. 

REİS — Encümen. 

- 175 



î : 80 12.6 
BÜTÇE ENCÜMENÎ ADINA REFET AK

SOY (Ordu) — Efendim, Arslan Bora arkada
şımızın basettikleri husus kanunun bu maddesin
de esas itibariyle mündemiçtir. Yalnız vaziyeti 
vuzuh ile kavrayamamışlardır. Bendeniz izah 
edeyim. 

Muğla, Denizli, Aydın, Bolu ve Sakarya vilâ
yetlerinde evleri yıkılmış bulunan vatandaşlar, 
yıkılan tapulu evlerinin yerine Hükümet tarafın
dan yaptırılacak binalara taksitle sahibolabilecek-
lerdir. 

Bir de başkasının mülkünde kira ile oturan 
vatandaşlar vardır. Eğer o vatandaş bu haktan 
istifade ederek bir ev sahibi olmak istiyorsa ona 
da ev yaptırılacak ve taksitlendirilecektir. 

Memura gelince; memur haddi zatında yerli 
ise ve ev sahibi değilse, izah ettiğimiz veçhile, 

yerli kiracı vatandaşlar gibi muameleye tâbi ola
rak ev sahibi olacaklardır. Fakat yerli değilse, 
esasen kenisi böyle bir talepte bulunmıyacaktır. 
Bu sebeple memur kaydını ayrıca buraya sokma
ya imkân yoktur. 

Eşyaya gelince,- zıyaa uğrıyan eşyanın taz
mini kanunda hiçbir suretle derpiş edilmemiştir. 
Eşyalarından mahrum kalanlar esasen âfetin vu-
kubulduğu andan itibaren Kızılay tarafından ya
tak, yorgan, battaniye, çamaşır, çadır ve saire 
verilmek suretiyle tatmin ediliyor. Bir de bunun 
haricinde olarak kanuna, müeyyit bir madde ha
linde, eşyalar temin edilir, diye bir hüküm koy
duğumuz takdirde bunun altından kalkmaya im
kân yoktur. Şimdiye kadar çıkan kanunlarda da 
böyle bir şey teamül haline gelmemiştir. 

REÎS — ihsan Gülez, buyurun. 
İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, yıllık ödeme miktarı 20, 20, 10 milyon li
rayı geçmemek üzere, diyor. Yani birinci yılda 
20, ikinci yılda 20 ve üçüncü yılda 10. Zelzeleyi 
takiben bizlerin üzerinde durduğumuz en mühim 
nokta vatandaşların süratle bir çatı altına kış 
gelmeden girmelerini temin etmektir. .Acaba bi
rinci yılda 20 milyon lira sarfiyle şu bahsedilen 
vilâyetlerdeki vatandaşlar bir mesken içine gi
rebilecekler midir? Eğer bu temin edilemiyecek-
se üçüncü maddede ayrı bir mekanizma derpiş 
edilmiştir. Binaları iskâna mâni teşkil etmiyecek 
derecede az hasar görenlerden Nafıa Vekâletin
ce toplu iskâna imkân görülemiyen mahallerde
ki ekseriyeti az hasar görmüştür, kimisinin ba
cası yıkılmıştır, kimisinin si vasi dökülmüştür. Bu 
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mekanizmayı işletmek şartiyle vatandaşların bü
yük bir ekseriyetine para yardımı yapmak sure
tiyle kış gelmeden bunları bir mesken içine sok
mak ciheti düşünülüyor mu? 

Sualini budur efendim. 
ENCÜMEN ADINA REFET AKSOY (Or

du) — thsan Bey arkadaşımızın bahsettikleri 
husus yine maddede musarrahtır. Bahis buyur
dukları milyonlar vatandaşı alâkadar eden bir 
husus değildir. Hükümet, evi yıkılmış, tahribata 
uğramış vatandaşların evlerini yaptırmak içiu 
yardım edecektir: Bu, maddenin tatbikine ait 
bir iştir, vatandaşla alâkası yoktur. Hükümet 
masrafı, ilk sene 20 milyon, ikinci sene 20 mil
yon, üçüncü sene 10 milyon olmak üzere temin 
edecektir.' Vatandaşın bununla da alâkası yok
tur. 

Şimdi, 1 ne i maddede, bu paranın nasıl tah
sis edijeceği ve Nafıa Vekâleti ile Maliye Ve
kâletinin durumları tasrih edilmiştir. Bunun 
da vatandaşla alâkası yoktur. 

Mütaaddit maddeler vatandaşların ne su
retle borçlandırılacaklarını açıkça izah etmekte
dir ve arkadaşımızın endişe ettikleri her husus 
açıkça tasrih edilmiştir. Endişe buyurmasınla!'. 

REÎS — Yeni Meclis binasının tezyin ve 
tefrişinin Nafıa Vekâletine .devri hakkındaki 
kanun lâyihasına rey vermiyen arkadaş var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun Bahattin örnekol. 
BAHATTlN ÖRNEKOL* (Sivas) — Efen

dim, kanun metninde, hasar gören mahalli âmme 
tesislerinin de tamiri mevzuubahistir. Mahallî 
âmme tesislerinde, acaba köylerde ve kasabalar
da yıkılan veya hasar gören okullar da kasdedi-
liyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum. (Aşağı- % 
da ilgili madde var sesleri) ilgili maddede bu ci
het varsa, müsaadenizle mâruzâtımı tamamhya-
yım, çünkü köy okulları da uzunboylu hasara 
uğramış ise, bunların da tamir edilmesi lâzım
dır. Malûmu âliniz Maarif Vekâletince bu husus
ta ayrılan tahsisat tevzi edilmiştir. Sonra, şe
hir ve kasabalardaki ilk ve ortaokullar için ay
rılan tahsisat çok azdır. Bunların da düşünül
mesi lüzumuna kaani olduğum için arz ediyorum. 

REÎS — Başka söz istiyen.. Buyurun Encü
men. 

ENCÜMEN ADINA REFET AKSOY (Or
du) — Efendim, birinci madde, zelzeleden ha-
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rabolau yerlerin ne suretle yapılacağını izah 
eden hükmü ihtiva ediyor. 

Şimdi, şehir ve kasabalarda yıkılan binalar 
Hükümet tarafından, Nafıa Vekâleti vasıtasiyle 
yeniden yaptırılacak veya tamir ettirilecektir. 
Köylerde yıkılanlar Ziraat Bankası tarafından 
yaptırılacaktır. Âmme hizmetine* aidolanlar, 
yani lâğım, yol ve saire gibi işler belediyeler ta
rafından yine bu tahsisat çerçevesi içerisinde 
yaptırılacaktır. 

Mekteplere gelince : Mektepler de âmme hiz
metidir, âmme mekteplere ait Maarif Vekâletinin 
bütçesinde tahsisat vardır. Mektepler, Maarif Ve
kâletince ayrılacak tahsisatla tercihan ve müsta
celiyetle yapılacaktır. Yani köy mekteplerinin 
yapılması doğrudan doğruya Maarif Vekâletinin 
bütçesindeki tahsisatla olacaktır. 

SELÂHATTÎN GÜLÜT (Tokad) — Efen
dim, özel idarelere ait ilkokullar vardır, bunları 
Maarif Vekâleti yaptırmıyor, kendi paraları da 
olmadığına göre, bunların durumu ne olacak
tır, bunlar için kanunda bir tahsisat derpiş edil
miş midir! 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA REFET AK-
SOY (Devamla) — özel idareler ve belediyelere 
aynı tahsisatı vermek suretiyle, yani âmme hiz
meti yapan müesseseler gibi bunlar da yardım 
görecektir ve idarei hususiyelerle belediyeler bun
ları yaptıracaklardır. Fakat köylerdeki ilk
okulları, arz ettiğim gibi, doğrudan doğruya 
Maarif Vekâleti, bütçesinden ayıracağı tahsi
satla yaptıracaktır. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bir sual. 
Maarif Vekâleti bir köyde bir defa mektep 

yapıyor,.tamire muhtaç hale gelen, yıkılan mek
tepleri şimdiki tahsisatı ile Maarif Vekâleti ya
pamaz. Ancak bu fevkalâde bir haldir diye bu
nu yapabilir, bunun bu kanunda derpiş edilmesi 
lâzımgelir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA REFET AK-
SO Y (Ordu) — Bahsettiğiniz hususu kendiniz 
izah ettiniz, kendiniz cevabını verdiniz. Bu bir 
fevkalâde hâdisedir, bu fevkalâde hâdise karşı
sında fevkalâde tedbirler alınıyor. Binaenaleyh 
mütaakıp maddelerde, aidolduğu vekâletin bütçe
lerindeki tahsisattan tercihan yapılacağı hak
kında hükümler vardır. Bunun mânası, elbette 
Maarif Vekâleti evvelce yapılmış ve bu hâdise ile 
yıkılmış olan mektepleri yaptıracaktır. Maksu
dunuz veçhile ikinci mektep yaptırma hükmünü 
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muhtevi değildir. Elbette tahsisat alır; tasarruf 
eder, veya yeni tahsisat almak suretiyle bunlar 
yapılacaktır. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bu kayıt bu
rada durdukça bunların bu yıl yapılmasına im
kân yoktur. 

REFET AKSOY (Devamla) — Elbette tah
sisat alır; başka yerlerden tasarruf yapar. Yani 
yapılacaktır. 

MEHMET HAZER (Kars) — Yapılacak 
ama mütaakıp yıllarda.. 

RElS — Başka sual yok. Söz istiyen var mı? 
Buyurun Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, bir arkadaş haklı olarak, bu 
tahsisattan, zelzele bölgelerinde hasar gören ilk
okul binalarının inşaatı için para tefrik edilip 
edilmiyeceğini sordu. Sözcü arkadaşımızın beya
natından anlaşıldığına göre, bu paralardan ilk
okul inşaatı için her hangi bir tahsisat tefrik 
edilemiyecek demektir. Ancak zelzele bölgesinde 
hasar gören ilkokul binaları için Maarif Vekâleti 
bütçesindeki mevcut paradan verilecektir, demek
tedirler. Maarif Vekâletinin bu seneki bütçesinde 
köy ilkokulları inşaatı için mevcudolan 38 .milyo'-i 
lira tamamiyle tevzi edilmiş, vilâyetlere gönde
rilmiş bulunmaktadır. Artık zelzele, bölgesinde 
hasar görmüş olan okullar için para göndermeye 
imkân yoktur. Benim şahsi kanaatime ve bilgi
me ve öğrendiğinle göre, Muğla vilâyetinde, Sa
karya, Bolu ve diğer zelzele gören bölgelerde, ha
sar gören ilkokulların ağır hasarlarının tamiri. 
ve yeniden inşası için 3 - 4 - 5 milyona ihtiyaç 
vardır. Bu para şu anda tefrik edilemediği tak
dirde ayrı bir kanunla ilkokullar için Maarif Ve
kâletine tahsisat vermek lâzımdır. Yoksa bu böl
gelerde tamamen yıkılmış bulunan okullar, yapı-
lamıyacağı gibi, tedris faaliyeti de durmuş ola
caktır. Mademki bugün 50 milyon lira ayrılmak
tadır, okullar için de bir miktar tahsisat tefrik 
veya mevcut miktarı artırmak suretiyle bu okul
ların inşasının temini uygun olur, kanaatinde
yim. Bilhassa bunun üzerinde durulması icabe-
der. Bu mesele ileride tekrar-karşımıza çıkacak
tır veya halen çıkmaktadır. 

RElS — Encümen. . ' ' 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA REFET AK

SOY (Ordu) —Arkadaşlar, yıkılan mekteplerin 
tamir veya yeniden inşaları için bu 50 milyon 
lira içerisinde yer almasının dahi kifayet etnıi-
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yeceğinden, bu tahsisatın artırılması hususunda 
Maarif Vekâletine bir salâhiyet verilmesini, ya
hut da Maarif Vekâletinin ayrıca bir kanun tek
lif etmesi meselesini ileri sürüyorlar. Zannede
rim noktai nazarınız budur. Şimdi bu 50 milyon 
lira içinde âmme hizmetleri de dâhildir. Betah-
sis mektepler meselesi ileri sürüldüğü takdirde 
şunu söyliyebilirim. 'Geçenlerde Yüksek Heyeti
nizin kabul etmiş olduğu bir kanun vardır. Ma
arif Vekâletinin yaptıracağı mekteplere ait tah
sisatın gelecek yıllara da sirayet etmesiyle alı
nacak tahsisatlarla temin edilmesi için bir kanun 
çıkmıştır. Bu kanunda mektepler mütalâa edile
rek tahsisatlar kabul edilmiştir. Bu itibarla Ma
arif Vekâleti, zelzele mmtakasmda harabolan 
veya tamamen -muhtaç, bir duruma gelen mek
teplerin bu ihtiyaçlarını bu sâri tahsisattan te
min etmesi mümkün olur. 

YUSUF AYSAL (Uşak) — O kanuna köy 
mektepleri dâhil değildir. 

R.BFBT AKSOY (Devamla) — Köy okulla
rı mevzuunu ayrı olarak arz ettim. Arkadaşımız 
yalnız özel idarelere ait mekteplerden bahsetti. 

REİS — Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Efendim, 

encümenden ve bilhassa Hükümetten istirham 
ediyorum; bir iş yapıyor, zelzele felâketine uğ
ramış bölgelerde ilkokul binaları da hasara uğ
ramıştır. Bu 4 - 5 milyon lira ile bunların da ta
mir edilip tedrisata geçmelerine imkân ve ihti
mal yoktur. 

Şimdi Sözcü arkadaşımızın beyan buyurduk
ları tahsisat, ilkokullar için değil, öyle zannedi
yorum ki, lise ve ortaokullar gibi orta tedrisat 
binaları için Hükümete, gelecek yıllara sâri sar
fiyata salâhiyet vermektedir. Halbuki bu böl
gelerde ilkokullar tamir edilmezse çocukların 
açıkta kalmaları gibi ağır bir vaziyet hâsıl ola
caktır. 

Bu kanun hazırlandığına göre bunu mükem
mel bir hale getirelim. 4 - 5 milyon lira daha 
sarf ederek, ilkokulları da bunlar meyanına alır
sak çok daha iyi hareket etmiş oluruz. 

REİS — Buyurun, Devlet Vekili. 
DEVLET "VEKİLİ CEMİL MENGÜ (Or

du) —- Efendim, birinci maddede miktarı tâyin 
olunan tahsisat 50 milyon lira olmakla beraber, 
17 nci maddenin son fıkrasında tâyin ve tasrih 
olunan hizmetler için, ilgili vekâletlerin bütçe-
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lerindeki tahsisat da harekete geçeceği için; ha
kikatte zelzele felâketine mâruz kalmış bölge
ler için; Hükümetin düşünmüş ve yüksek huzu-
ranuza teklif etmiş bulunduğu yardımın şümu
lü daha çok geniş, bir mahiyettedir. Burada 
yalnız okullar değil, aynı zamanda Hükümet 
konağı, hastane, «misali âmme hizmetlerine ait 
binalar «ilgili vekaletlerce alınacak tahsisatlara 
göre tercihan yaptırılır.» hükmü mevcuttur. 
Maddeye gelince bunlar görüşülecektir. 

Arkadaşlar, «bu bütçelerde mevcut tahsisat 
dağıldı», diyorlar. Dağılmış olsa dahi bâzı ta
sarruflarla ve bilhassa tamirat fasıllarındaki 
mevcut tahsisat ile, felâkete mânız kalmış olan 
bölgelerdeki tamiratın tercihan yapılmasını Hü
kümetiniz prensip olarak kabul etmiş v|j karar-
1 aştırmış bulunmaktadır. 

Kaldı ki, bâzı sahalarda bu tahsisatın dahi 
kâfi gelmiyeceği görülürse bunu da gerek mü
nakaleler yoliyle veya icabederse yeniden yapı
lacak tekliflerle Yüksek Meclisten almak ve 
karşılamak mümkün olacaktır. 

Mâruzâtını bundan ibarettir. 
REİS — Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, af finizi istirham, ederim. 
Hükümetin, zelzeleye uğrayan bölgelerin bil

hassa imarı hususundaki çok titiz ve yakın alâ
kasını minnet ve şükranla belirtmemeye imkân 
yok. Hepimiz bu faaliyeti takdir ediyoruz. 

Yalnız burada bir- noksanlık olduğu da aşi
kâr. Bu bakımdan zamanı ve yeri iken bu nok
sanlığın telâfisi üzerinde ısrarla duruyorum. 
Muhakkak ki, ilkokul inşaatı veya tamiratı mev-
zııubahsolıınca, Hükümet aktarma veya ek öde
nekler istemek suretiyle bu durumu karşılamak 
istiyeeektir. Ancak şimdi inşaat mevsimindeyiz 
yazdır. Münakale yapılması ve ek ödenek isten
mesi Meclisin tatile girmek üzere bulunması do-
layısiyle ancak sonbaharda olacak işlerdendir. 
İlkokul inşaatı için Maarif Vekâleti bütçesinde 
ayrılan tahsisat bir kuruşuna kadar harcanmış 
bulunmaktadır. Bu bakımdan bunun hemen hal
li gerekir. Bizim başımızdan geçti, izah edeyim: 
1953 yılında vukubulan zelzele dolayısiyle 1954 
yılında Çanakkale ilkokullarının inşaatı için ay
rılmış olan para Maarif Vekâleti ile Nafıa Ve
kâleti arasında bir ihtilâf mevzuu olmuştur. Bu 
husus için 140 bin lira ayrılmıştı. Meclis tatile 
girdi ve seçimleri mütaakıp geldik,' verilen pa-
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ramn kifayetsizliği, karşısında yeni tahsisat is
tedik, Maarif Vekâleti verilen tahsisat tamamen 
sarf edilmiştir, dedi. Nafıa Vekâletinden isten
di, o da vermedi. Binaenaleyh aksıyan bu hu
sus üzerinde titizlikle duralım. Bu işler için 
bir veya iki milyon lira lütfederlerse bu eksik
lik giderilmiş olur. Elli imzalı takrir hazırla
maya şu anda vakit ve imkân müsait değildir. 
îki milyonluk, hiç olmazsa bir milyonluk tef
rik yaparlarsa bu dört vilâyetten her birine 
(500) bin lira bir para göndermek imkânı hâ
sıl olur. Bunu lütfederlerse .minnettar kalaca
ğım. 

REÎS — Encümen cevap veriyor mu1? Bu
yurun. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA REFET AK-
SOY (Ordu) — Efendim, bu kanun zelzelede 
yıkılmış, tahribata uğramış meskenlerin yapıl
ması veya tamir edilmesi kanunudur. Borçlan
dırmak suretiyle yapılacaktır. Bu arada âmme 
hizmetine taallûk eden yerlerin de yapılacağı 
musarrahtır. Şimdi arkadaşlarımızın bu endişe
lerini bertaraf etmek için 17 nci maddenin son 
fıkrasını kendilerine okuyayım : 

«Hükümet konağı, hastane', okul - dikkat 
buyuruyor musunuz? Orta, lise, ilk diye yok.. 
Umumidir. Bu hükmün içine ilkokul da girer -
ve emsali âmme hizmetlerine ait binalar ilgili 
vekaletlerce alınacak tahsislere göre tereihan 
yaptırılır.» Demin arz ettiğim veçhile kabul 
edilen bir kanunla Maarif Vekâletine salâhiyet 
verilmiştir, sâri bir tahsisatla bu okulları yap
tıracaktır. Farz edelim ki, bu kâfi gelmedi; 
Muvazene! Umumiyeye tâbi olduğu için ek bir 
tahsisat almak suretiyle bu işi yaptıracaktır. 
Hükümet bunları yapmayı takabbül etmiştir. 
Yarı yolda bırakmaz. Muhakkak ki yaptıracak
tır. 

BEÎS — Nuri özsan. 
NÜRÎ ÖSZAN (Muğla) — Muhterem arka

daşlar; Servet Sezgin arkadaşımızın endişeleri
ne bendeniz de iştirak etmekteyim. Bilhassa 
Fethiye kasabası .tasavvur eddlemiyecek derece
de hasara uğramıştır. İnsan gözü ile görmedik
ten sonra ne kadar anlatılmış olsa muhakkak 
bir mübalâğa payı aranır. Grören kimseler hasa
rın , çok ehemmiyetli olduğunu kabul etmekte
dirler. Bilhassa Fethiye kasabasında resmî bi
na olarak hiçbir şey kalmamıştır. Gerekçede de 
ifade edilmiştir. Binaların % 90 ı tamamen yi-
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kılmış ve oturulamıyacak bir haldedir. Kalan 
% 10 ise kenar ve dağ mahallelerde birkaç ev
den ibarettir. Tekel'in, Sağlık Bakanlığının ve 
diğer bütün bakanlıklara ait dairelerin bina
ları oturulamıyacak haldedir ve hepsinin bina
ya ihtiyacı meydandadır. Yalnız Muğla'da ilk
okullar için 3,5 milyon liraya ihtiyaç vardır. 

Komisyonda nazarı dikkati celbettik ve tah
sisatın hiç değilse^ bir miktar daha artırılmak 
suretiyle âmme hizmetine tahsis edilecek bina
lar için imkânlar aradık. O zaman Devlet Ve
kili Cemil Bey arkadaşımız, bunların beheme
hal yapılacağını ve Meclise 300 milyon liralık 
bir tahsisat kanunu sevk edilmiş veya sevk edil
mek üzere bulunduğunu beyan etmişlerdi. Onun 
için de miktar üzerinde durmamıştık. Nihayet 
Hükümet işi bütün ciddiyetiyle ele almış ve ha
kikaten şayanı şükran derecede büyük ehem
miyet vermiş ve harabeye dönen yerleri en kısa 
bir zamanda mamure haline getirmeyi kabul et
miş ve söz vermiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, nasıl olsa yapılacaktır diye ra
kamlar üzerinde durmadık. Vekâletlerde tahsi
satlar tevzi edilmiş veya kalmamış işe çok müş-
kil vaziyetler hâsıl olacaktır. Onun için Hükü
metin bir tedbir almasında zaruret vardır. 

REÎS — Sabri Erduman, buyurun. 
SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Çok muh

terem arkadaşlarım; ben de bâzı arkadaşlarım 
gibi deprem bölgesi olan dört vilâyeti gezdim, 
tetkik ettim. Yüksek Meclise bu müşahadeleri-
mi arz etmek fırsatını bulduğumdan dolayı 
memnunum. 

Bolu ve Sakarya vilâyetlerini gezdim. Bü
tün deprem esnasında biz de orada bulunuyor
duk. Bu sırada Hükümetimizin yakın alâkasına 
ve hâdiseyi yerinde ve anında takibettiğine ve 
meşgul olduğuna şahit oldum. Sakarya vilâye
tinde de aynı şekilde tetkikat yaptık. Hükümet 
alâkasının, halk üzerinde mânevi bakımdan çok 
tesir yarattığına şahit olduk. Evlerin kısmı âza
misi hakikaten içinde oturulamıyacak şekilde 
çatlak, yıkık ve perişan bir halde ve halk umu
miyetle çadırlarda iskân edilmekte idi. Bir ta
raftan yağmurlar devam ediyor, diğer taraftan 
da sıcaklık 30, 35 ve hattâ 40 dereceye 
yükseldiğinden halkın çadır hayatı çok güçle-
şiyordu. Hükümetimizin bu vilâyetlere yaptığı 
yardım ve alâkanın çok yerinde olduğunu gör
dükten sonra Aydın ve Muğla vilâyetlerine geç-
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tik. Bu bölgenin Bolu ve Sakarya'dan daha çok 
felâketli olduğuna şahit olduk. 

REİS — Sabri Bey, heyeti umumiyesi konu
şuldu. Lütfen madde üzerinde konuşunuz. 

SABRI ERDUMAN (Devamla) — Madde 
üzerinde konuşuyorum. 

Bolu'dan sonra, Muğla'ya vardığımız zaman 
hakikaten durum çok feciydi. Bilhassa Petiye ka
sabasındaki binalardan, Nuri Bey arkadaşımı
zın dediği gibi % 10 u değil, % 5 i bile sağlam 
kalmamıştı. Oradaki durumu gözle görmeyince 
inanmak zordur. Taş üzerinde taş kalmamıştır. 
Binaların demiri, kerpici ve harçları birbirine 
karışmıştı. Fethiye'de 5 bin nüfus çadırlarda ba
rınmaktadır. Taş üzerinde taş kalmamış olması
na rağmen Hükümetin yerinde aldığı tedbirlerle 
kamplar kurulmuş ve bilhassa iaşe mevzuunda 
Kızılaym ve Hükümetin, himmetleri halkı çok 
memnun etmiştir. Halk katiyen telâş içinde de
ğildir. 

Ancak, inşaat işi çok mühimdir. Bu sene bu 
inşaat işi bitmelidir. Kanunun birinci maddesi
ne göre elli milyonluk geçici bir tahsisat, teklif 
ediliyor ve (20 - 20 - 10) olmak üzere müddet üe 
acmeye ayrılmış. Fakat evler de bu üç sene zar
fında yapılacak olursa bu müddet zarfında va
tandaşlar çok büyük güçlükler çekeceklerdir. 

Okul meselesi üzerinde arkadaşlar durdular. 
Yalnız okul değil bütün resmî daireler Fethiye'
de çalışma imkânlarını dahi bulamamaktadır
lar. Onun için hükümet binaları, ceza evleri, 
camiler ve sair birçok Devlet müesseseleri peri
şan' bir halde bulunmaktadırlar. Hükümetten 
ricamız, bu sene yapılacak olan inşaatın bir an 
evvel bitirilmesi ve vatandaşların mesken sa
hibi olmasıdır. İnşaat belki geç olur, hiç olmaz
sa barakalar inşa edilerek, vatandaşlar baraka-
kalara alınmalıdır. Yüksek Meclisin, Hüküme
tin, Kızmayın ve bilhassa muhtelif teşekkül ve 
vatandaşlarımızın gösterdikleri himmet, alâka, 
deprem bölgesi felâketzedelerini fazlasiylc mü
tehassis etmiştir. Meclis arkadaşlardan bir ko
misyon halinde deprem mahallerine gittik ve 
gördük. Bizim bu alâkamızı vatandaşlar büyük 
bir sevinçle karşıladılar. Bu vatandaşları bir an 
evvel çat» altına sokmak lâzımdır. 50 milyon 
hakikaten azdır. Şimdilik bu kanun çıkar, in
şallah ek kanunlarla vatandaşların bütün ih
tiyaçları temin olunur. Maruzatım bundan iba
rettir. 

1967 0 : 1 
REİS — Devlet Vekili Cemil Bengü. 
DEVLET VEKİLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) 

— Efendim bendeniz, Sayın Nuri özsan arka-
daşnmızın dedikleri gibi, Bütçe Encümeninde 
arz ettim; Hükümet, her şeye takdimen ve müm
kün olan bütün süratle felâketzedelerin bütün 
yaralarını sarmak için elinden gelen hiçbir şeyi 
geri birakmıyacaktır. Bunun için, Yüksek Mec
listen istediğimiz tahsisat kâfi geleceğine biz 
kaaniiz. Arkadaşlarımız buyuruyorlar ki, ilgili 
vekâletlerin bütçelerinde, bilhassa âmme hizmet
lerini alâkadar eden tesis ve binalar bakımından 
kâfi tahsisat kalmamıştır. Arkadaşların, bütün 
vekâletlerin bütçelerinin kuruşuna kadar nerelere 
tevzi edildiğini ve bütçelerinde tahsisat kalıp 
kalmadığını bu kadar tetkik ve muraka
be etmekte olduklarını öğrenmekten el
bette biz Hükümet olarak zevk duyarız. 
Fakat hakikat tamamen böyle değildir. 
Elbette bütçelerinin tatbikiyle mükellef 
ilgili vekâletler kendi uhdelerine terettübe-
den âmme hizmetlerini ve bilhassa bu kanu
nun kendisine tahmil edeceği vecibeyi yerine 
getirmek için her türlü imkâna sahip buluna
caktır. 

Ayrıca şunu bilhassa tasrih etmek isterim 
ki, yapı ile alâkalı tahsisat Nafıa bütçesinde 
mevcut bulunmaktadır. Bu tahsisat henüz 
tevzi edilmiş değildir. Binaenaleyh müstacelen 
yapılması gereken bilhassa felâket bölgelerinde 
okul gibi, hastane gibi âmme hizmetlerine tah
sis edilen binaların bir an evvel hizmete girme
si için lüzumlu tahsisata bugün sahip bulun
maktayız. .Ayrıca, yine Bütçe Encümeninde ar2 
ettiğim gibi 345 milyon liralık, bütün âmme 
hizmetleri sahalarına sâri kanun teklifi de Büt
çe Encümenince kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Bu itibarla okul gibi, diğer âmme tesisleri gibi 
binaların bütün süratiyle ve hattâ mümkün 
olduğu kadar kış mevsiminden evvel hizmete 
girmesini temin etmek üzere her türlü imkâna 
sahip bulunmaktayız. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
YUSUF AYSAL (Uşak) — Okul tâbiri umu

midir, köy okulları, söylediklerinize dâhil mi
di*. 

DEVLET VEKİLİ CEMİL BENGÜ (Ordu) 
— Evet okul tâbiri umumidir. Nafıa Vekâleti 
bütçesinde bulunan yapı tahtisatından lise, 
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ortaokul gibi binalar istifade etmekle beraber, ı 
burada bilhassa okul tâbiri umumi olarak kul
lanılmıştır, maddesi gelmediği için daha evvel 
arz edemedik, gereken izahatı 17 nci maddede 
verecektik, şimdi Yusuf Beyefendinin sualleri 
yerinde oldu, bu umumi tâbire köy okulları 
da dâhil bulunmaktadır. 

REİS — Bahattin Örnekol. 
BAHATTlN ÖRNEKDL (Sivas) — Verilen 

izahata teşekkür ederim. Verilen izahattan şu I 
anlaşılıyor; köy okullarına umumi bütçeden 
tahsisat ayrılmıştır. Şehir ve kasabalardaki 
Ortaokullar, teknik okullar için de tahsisat I 
vardır. Hakikaten bu tahsisattan, tevzi edilmiş I 
olsa dâhi, bir tasarruf yapmak suretiyle fela- I 
kete uğrayan mmtakalardaki okulları tamir I 
ettirmek veya yeniden yaptırmak mümkündür. I 
Yalnız açık kalan bir nokta vardır; şehir ve I 
kasabalardaki ilkokullar özel idare bütçeleriy- I 
le yapılmaktadır. Halbuki özel idare bütçele- I 
rinde bu mikyasta okul yaptıracak tahsisat j 
yoktur. 17 nci madde katîleşmeden evvel şehir ı 
ve kasabalardaki ilkokulların bu tahsisattan ( 
tamirleri veya yeniden yaptırılmaları için bir j 
hüküm ilâvesine lüzum vardır. 

REİS — Başka söz istiyen?... Yok. Takrir 
var, okuyoruz, efendim. 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen : 
Müzakere edilmekte bulunan ve (Muğla, De

nizli, Bolu, Aydın ve SAkarya vilâyetleri dâhi- J 
linde vukua gelen yer sarsıntısında zarar gören- I 
lere yapılacak yardım) hakkındaki kanunun; 

Birinci maddesinin birinci fıkrasının «... ma
hallî mahiyetteki âmme tesislerini yaptırmak...» 
kelimelerinden sonra «ve ayrıca kiracı olup da | 
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bina yaptırmak istemeyip, sarsıntıdan eşyaları 
kısmen veya tamamen hasara uğramış olanların 
bu zararlarını karşılamak» ibaresinin ilâvesi hu
susunun reye arzını saygılarımla dilerim. 

Tunceli 
Arslan Bora 

REİS — Efendim, komisyon iştirak etmiyor. 
Arslan Bora'nın takririni nazarı itibara alan

lar lütfen işaret buyursunlar... Almıyanlar... 
Takrir nazarı itibara alınmamıştır. 

Türkiye Gumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri namına hareket eden «Export-
- împort Bank of Washington» arasında 20 Mart 
1956 tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık 
Kredi Anlaşması ve ekinin tasdikine dair kanun 
tasarısına (137) arkadaş oy vermiştir. (137) ka
bul vardır. Fakat nisap dolmamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti fiükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit 
Zirai Emtia Anlaşmasının tasdikine dair kanun 
lâyihasına (134) rey verilmiştir. Hepsi de ka
buldür. Fakat nisap dolmamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasiyle, 
müştemilâtının tefriş ve tezyin «işlerinin yapıl
ması, vazife ve' salâhiyetlerinin Nafıa Vekâletine 
devri hakkındaki kanun teklifine (131) arkadaş 
rey vermiştir, (131) kabul olmakla beraber nisap 
dolmamıştır. 

(Nisap dolmadığına göre ekseriyet yoktur, 
sesleri) 

Efendim, okuduğumuz neticeler Mecliste ek
seriyet bulunmadığını bariz bir şekilde gösterdi
ğinden 14 . VI . 1957 Cuma günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,42 
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B — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Konya Mebusu A. Fahri Ağaoğlu'nun, 
Bina Vergisinin 1954 ve 1955 senelerindeki ta
hakkuk ve tahsilat miktarı île bir se?ie içinde 
hususi idarelere tahmil ettiği masrafın kaç lira
dan ibaret olduğuna dair sualine, Dahiliye Ve
kili Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/265) 

10 . XII . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Reisliğine 
Aşağıdaki suallere Dahiliye Vekâletince ya

zılı olarak cevap verilmesine müsaadelerini arz 
ve rica ederim. Konya 

A. Fahri Ağaoğlu 

1. 1954 ve 1955* senelerinde Bina Vergisi
nin tahakkuk ve tahsilat miktarları kaçar lira
dır? 

2. Aynı senelerde nüfusu yüz binden yuka
rı şehirlerde tahakkuk ve tahsilat miktarları 
(her şehir ayrı ayrı gösterilmek üzere) kaçar 
liradır? 

3. Aynı senelerde nüfusu yüz binden az 
olan şehirlerdeki tahakkuk ve tahsilat miktar
ları kaçar liradır? 

4. Aynı senelerde vilâyet ve kaza merkezi 
olan kasabalarda ve nüfusu beş binden yukarı 
olan kazalardaki tahakkuk ve tahsilat miktar
ları kaçar liradır? 

5. Aynı senelerde nüfusu beş binden az 
olan ve kaza merkezi olmıyan kasabalardaki 
tahakkuk ve tahsilat miktarları kaçar liradır? 

6. Aynı senelerde köylerdeki tahakkuk ve 
tahsilat miktarları kaçar liradır? 

7. Bu verginin bir sene içinde hususi ida
relere tahmil ettiği külfetler masraf miktarı 

kaç liradır? (Tahrir, tadil, tahakkuk, ihbar, ka
nun yolları tahsil ve sair masraflar dâhil) 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Mahallî İd. G. M. 
t. D. R. Hesap Ş. M. 

Sayı : 612 - 210 - 30, 13495 
özü : Konya Mebusu Fahri Ağa
oğlu tarafından istenilen malûmat 
Hk. 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü : 
11 . X I I . 1956 tarihli ve 7-265-3583/16129 

sayılı yazıları cevabıdır. 
Konya Mebusu Fahri Ağaoğlu tarafın

dan vekâletimizce tahrirî olarak cevaplandırıl
ması istenilen Bina Vergisinin 1954 ve 1955 se
nelerindeki tahakkuk ve tahsilat miktarlariyle 
bu verginin bir sene içinde hususi idarelere tah
mil ettiği masraflar, sorudaki maddelere göre 
vilâyetlerden talebedilmiş ve alman cevaplara is
tinaden aşağıda sırasiyle arz edilmiştir : 

1. 1954 yılı Bina Vergisi umumi tahakkuku 
haliyo (18 584 030) ve sabıka (6 517 558)) 

2. 1955 yılı umumi tahakkuku haliye 
(20 712 941) ve sabıkası ise (6 829 862) lira
dır. 

3. Bina Vergisinin 1954 yılı umumi tahsi
latı haliye (16 903 521*) ve sabıkası da 
(3 552 410) 

4. 1955 yılı umumi tahsilatı haliye 
(19 048 850) ve sabıkası da (3 488 942) liradır. 

5. Nüfusu yüz binden yukarı olan şehirler
deki Bina Vergisi tahakkuka! ve tahsilatı ber-
veçhiâtidir. 

Şehjin adı 

Adana 
Ankara 
Bursa 
Eskişehir 
istanbul 
tzmir 

Senesi 

1954 
» 
» 
» 
» 
» 

Tahakfc 
Haliye 

381 332 
2 288 134 

333 836 
269 332 

4 994 792 
1 188 300 

ukat 
Sabıka 

72 798 
759 097 
42 407 
67 861 

2 010 829 
422 840 

1955 
Haliye 

474 674 
2 576 522 

369 111 
276 820 

5 609 280 
1 422 498 

Sabıka 

123 886 
657 147 
48 996 
86 005 

2 475 428 
649 365 
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Şehrin adı 

Adana 
Ankara 
Bursa 
Eskişehir 
istanbul 
tzmir 
Liradır. 

1 : 
Senesi 

1954 
» 
» 
» 
» 
» 

80 12.6 .1967 
Tahsilat 

Ilaliye 

360 212 
2 212 393 

317 012 
213 874 

4 344 788 
1 099 856 

Sabıka 

48 360 
629 830, 
031 561 
042 137 
894 652 
335 266 

0 : 1 
1955 

Haliye 

433 696 
2 399 920 

356 303 
223 980 

5 098 335 
1 337 808 

Sabıka 

77 984 
450 885 

35-533 
026 253 

1 116 716 
467 276 

6. Nüfusu yüz binden az olan şehirlerdeki 
Bina Vergisinin 1954 yılı tahakkukati: Haliye 
(4 560 925), sabıka (1 326 514) ve 1955 yılı 
tahakkukati; haliye (4 979 399), sabıka 
(1 284 612 liradır. 

7. Tahsilatı : 1954 haliye (4 176 110), sa
bıka (67(9 606) ve 1955 yılı haliyle (4 510 028), 
sabıka (616 998) liradır. 

8. (A) vilâyet merkezleri Bina Vergisi : 
1954 yılı tahakkukatı; haliye (12 824 354), 

sabıka (4 283 680). 1955 yılı tahakkukatı; 
(14 386 497), sabıka (4 947 870) lira olup; tah
silatı: 1954 yılı haliye (11 647 618), sabıka 
(2 471 220). 1955 yılı tahsilatı; (13 103 342), 
sabıka (2 618 840) liradır. 

9. (B) kaza merkezleri Bina Vergisi : 
1954 yılı tahakkukatı; haliye (3 786 418), 

sabıka (1 369 115). 1955 yılı tahakkukatı; 
(4 142 454), sabıka (1 119 184) lira olup tah
silatı: 1954 yılı haliye (3 488 572), sabıka 
(701 659) ve 1955 yılı tahsilatı: Haliye 
(3 933 026), sabıka (530 810) liradır. 

10. (C) Nüfusu beş binden yukarı olan ka
zalardaki Bina Vergisi : 

1954 yılı tahakkukatı; haliye (4 001 419), 
sabıka (1 378 269) ve 1955 yılı tahakkukatı; 
haliye (4 240 730), sabıka (950 930) lira olup 
tahsilatı 1954 yılı; haliye (3 664 259), sabıka 
(740 256), 1955 yılı tahsilatı; haliye (4 057 672) 
(sabıka (455 544) liradır. 

11. Nüfusu beş binden az olan ve kaza mer
kezi olmıyaıı kasabalardaki Bina Vergisi: 1954 
yılı tahakkukatı; haliye (691 228), sabıka 
(126 882) ve 1955 yılı tahakkukatı; haliye 
(746 916), sabıka (106 192) lira olup tahsilatı : 
1954 haliye (668 810), sabıka (55 306) ve 1955 

1955 yılı tahsilatı : Haliye (723 571), Sabı
ka (52 639) liradır. 

12. Köylerdeki Bina Vergisi : 
1954 yılı tahakkukatı : Haliye (2 430 812), 

sabıka (1 020 573) ve 1955 yılı tahakkukatı : 
Haliye (2 621 756), sabıka (891 781) lira olup 
tahsilatı : 1954 yılı haliye (2 170 714), sabıka 
(424 706) ve 1955 yılı tahsilatı : Haliye 
(2 398 081), sabıka (376 177) liradır. 

13. Bina Vergisinin tahakkuk ve tahsilinin 
hususi idarelere bir sene içinde tahmil ettiği kül
fetler ı 

1954 yılında; tahrir (1 200), tadil (275 124), 
tahakkuk (1 196 813), tahsil (2 023 215), ihbar 
(37 374), kanun yolları (114 023) ve sair masraf
lar da (201 417) lira ki ceman (3 489 166) li
radır. 

1955 yılında; tahrir (2 000), tadil (329 164), 
tahakkuk (1 220 114), tahsil (2 084 224), ihbar 
(43 941), kanun yolları (115 256) ve sair mas
raflar da (207 480) lira ki, ceman (4 002 179) 
liradır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
11 . VI . 1957 
Dahiliye Vekili 

Dr. Namık Gedik 

2. — Sinob Mebusu Nuri Stertoğlu'nun, Mar
din'in Necmettin mahallesinden Abdürrahman 
Savgu'nun haksız yere 6 gün ceza evinde bıra
kıldığı yolundaki iddianın doğru olup olmadığına 
dair sualine Adliye Vekili Hüseyin Avni Gök
türk'ün, tahrirî cevabı (7/325) 

18 . IV .1957 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ateşli silâh taşımak suçundan dolayı Mardin 
Asliye Ceza Mahkemesinin 14.VI.1955 tarih ve 55/ 
160 sayılı karariyle 5 ay hapis ve 166 lira ağır pa
ra cezasına mahkûm edilen Mardin'in Necmeddin 
mahallesinden Abdürrahman Savgu'nun bu ce
zası 11 . VII . 1956 tarihinde meriyete giren 6768 
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sayılı Kanunla affedilmiş bulunduğu halde, mu- I 
maileyhin askerlikten terhisini mütaakıp, 25 . I . 
1957 tarihinde, Cumhuriyet müddeiumumiliğin-
ee tevkif edilerek ceza evine gönderildiği ve affa 
tâbi cezasının infazı cihetine gidildiği, ancak vâki 
itirazı üzerine 31 . I . 1957 tarihinde serbest bı
rakıldığı ve sırf çıkarılan kanunlara vukufsuzluk 
yüzünden hürriyetinin haksız yere 6 gün kısılma
sına sebebiyet verildiği iddia ve şikâyet olunmak
tadır. 

iddianın doğru olup olmadığının şayet doğ
ru ise, bu hataya ve mağduriyete sebep olanlar 
hakkında ne muamele yapılmış olduğunun Adli- j 
ye Vekili tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerini saygılarımla rica ederim. 

C. H. P. Grup Başkan V. 
Sinob 

* i 

N. Sertoğlu 

T. C. I 
Adliye Vekâleti 12 . V I . 1957 

Ceza iş. U. Müdürlüğü 
Sayı : 15450 

özü : Sinob Mebusu Nruri Sert
oğlu tarafımdan verilen tahrirî 
sual takriri hakkında I 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifa

desiyle alman 22 . IV . 1957 gün ve 7-325/4094-
18718 sayılı yazıları karşılığıdır. 

Ateşli silâh taşımak suçundan mahkûm Ab-
dürrahman Savgu'nun, 6768 sayılı Kanunla affa 
tâbi bulunan cezasının infazına başlandığına ve 
ancak mahkûmun itirazı üzerine, altı gün ceza 
evinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığına 
dair sebk eden iddia ve şikâyetin doğru olup ol- i 
madiğinin, doğru ise bu hataya ve mağduriyete 
sebebolanlar hakkında ne muamele yapıldığı
nın vekâletçe tahriren bildirilmesi talebini mu-
tazammın Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu tarafın
dan verilip sureti tevdi Duyurulan 18.IV.1957 
tarihli sual takriri üzerine mesele mahiyeti tet
kik edildi. 

. 1957 C : 1 
Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 

sayılı Kanuna muhalefetten maznun Abdürrah-
man Savgu hakkında Mardin Asliye Ceza Mah
kemesinde Temyiz Mahkemesinin bozma ilâmı
na uyularak yapılan muhakeme neticesinde; 
maznunun, 31 . X . 1954 günü geceleyin kardeşi 
Sait'le yaptığı kavgadan müteessiren kendisine 
aidolan tabancayı kardeşine aidolduğundan 
'bahsile karakola götürüp teslim ettiği anlaşıla
rak 6136 sayılı Kanunun 13-ncü ve tabancayı 
kendiliğinden götürüp karakola teslim etmesi 
halinin takdirî esbabı muhaffifeden addiyle 
Türk Ceza Kanununun 59 ncu maddelerine tev
fikan binnetiee 5 ay hapis ve 166 lira 60 kuruş 
ağır para cezasiyle mahkûmiyetine dair 
14 . VI . 1955 tarihinde verilen hükmün kesin
leşmesini mütaakıp ilânım 6 . VIII . 1955 tari
hinde infaz için Cumhuriyet müddeiumumiliğine 
tevdi edildiği, o tarihte asker bulunan mahkû
mun terhisi üzerine müddeiumumilikçe çıkarı
lan 21 . I . 1957 tarihli yakalama müzekkeresine 
istinaden getirilen mahkûmun 21 . V . 1957 ta
rihinde ceza evine alındığı, cezanın affa tâbi ol
duğuna dair mahkûm tarafından verilen 28 . I . 
1957 tarihli istida üzerine müddeiumumilikçe, 
cezanın infazı lâzımgelip gelmediğinde tereddüt 
edilerek keyfiyetin hükmü veren ' mahkemeye 
bildirildiği ve mahkemece, cezanın affa tâbi ol
duğuna dair Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 402 nci maddesine tevfikan ittihaz olu
nan 31 . I . 1957 tarihli karara binaen mumai
leyh Abdürrahman Savgun'ım tahliye edildiği 
anlaşılmıştır. 

Mahkûmiyet hükmünün daha evvel gereği 
gibi tetkik edilmemesinden mütevellit işbu hatadan 
dolayı alâkalı Cumhuriyet müddeiumumisi hak
kında Hâkimler Kanunu hükümleri dairesinde 
muktazi muameleye tevessül edilmiştir. 

Keyfiyetin takrir sahibine bildirilmesine mü
saadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Prof. Dr. H. Avni Göktürk 
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TASHİHLER 

77 nci zabıt ceridesine merbut matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır:. 

S. sayısı Sayfa 

195 

196 

Satır 

24 

29 
28 

36 

Yanlış Doğru 

Anlaşma projesi İcra Vekilleri Anlaşma tasarısı ve eki -bono 
Heyetinin... Maliye Vekâletince tetkik edi

lip muvafık bulunmuş, bunun 
üzerine Aıdaşma İcra Vekilleri 
Heyetinin... 

edilmiş edilmemiş 
Türkiye Cumhuriyetinin Türkiye Cumhuriyeti Hüküme

tinin 
Türk lirasının Türk liralarının 
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Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir kazasında (Kırrehir) adiyle yeniden bir vilâyet kurulması hak

kında Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanla!* 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 

A za adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
273 
272 

1 
0 

250 
18 

[Kabul edenler] 
Esat Budakoğlıı 
Mekki Said Esen 
Halil îmre 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pervan, 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem- Tuncay 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı * 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
.Mithat Dayıoğlu 
thsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet ö/bey 

BURSA 
Sabahattin Çıraeıoğlu 
Agâh Erozaıv 

Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstüıı 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Ali Rıza Kılıekale 
Baha Koldaş . 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
ismail Hadımlıoğlu 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlü 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 

, EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevi'ik Şenocak 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Samih inal 
Süleyman Kuran el 
Ali Ocak 

, Cevdet San 
GİRESUN 

Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
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HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
A. ^Mithat Kııseyrioğlu 

ÎÇEL 
Yakup Çukurova 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Kemal D emir alay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Naei Kurt 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Arif Güngören 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 

KARS 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan •. 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Nazifi Şerif Nabel 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
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Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlıı 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Aliçan 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Osman özbilen 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Abdullah Köroğlu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yeı ' in 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

.1907 0 : 1 
M AR AŞ 

Abdullah Aytemiz 
Mahmut Karaküeük 

MARDİN 
Etem Aybar 
Bahaettin Erdem • 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
• MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Sabri îşhakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahme* Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin Özkefeli 
Hamdi Tekay 
F«rid Tüzıel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Sinaaı Tekelioğlu 

SINOB 
Sera (.'ettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğ1 u 
İT asi m Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hineyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ert'ürk 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
İhsan Baç 
Osman Hacıbaloğln 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URPA 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görehtaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlıı 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Ömer Lûtfi Eraırum-
luoğlu 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Edibe Sayar 
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[Reddedenler] 

GİRESUN 
Mazhar Şener 

AFYON KARAHlSAR 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl# 

Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Aliye Coşkun 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat lyriboz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğîu 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BOLU 
Fahri Belen 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcıı 
Hulusi Köymen 

[Beye iştirak etmiyenler] 
ibrahim öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu • 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

ÇORUM 
Şevki Gürses 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
ihsan Hamid Tiğrel 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(I.) 

Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 

Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince (I.) 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topçuoğlu 

GAZÎANTE3 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Abdullah Izmen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Snbri özcan San 
Halis Tokdemir 
Hal it Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğln 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ram azan oğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 

Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Oihad BaJban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipihioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ali Muzaffer Tan över 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 
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KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökınenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet, Kavım on 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakçı oğlu 
Mehmet Fahri Oral 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın ^ 1 
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MANİSA 

Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 

i Ahmet Kadoğlu 
Nedim Ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürralıımm Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinei 
Yavuz Paşamehmetoğlıı 
Nâtık Poyrazoglu 
Akif Sarıoğlu 

NÎĞDE 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fâzıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sel'âhattiıı Orhon < 

RÎZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 

[Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakıı 1 
Eskişehir 1 

. 1957 C : 1 
Şükrü Uliuçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 
Mehmet Ümaldı 

SIIRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
M. Vehbi Dayıbaş 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Eteni Erdinç 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Fethi Mahram] ı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gül üt 
Ahmet Gurk an 

ebusluklar] 
istanbul 1 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 

Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (1.) 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu ^ 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 

. Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Feridun Ay alp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saiın Önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

YOZGAD 
Dan yal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Hâşiın Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

, 

Kırklareli 1 
Zonguldak 2 

— 
18 



î : 80 12.6.1957 C : l 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri namına hareket eden «Export -
împort Bank Of "Washinton» arasında 20 Mart 1957 tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık Kredi 

Anlaşması ve Ekinin tasdiki hakkında kanuna verilen reylerin neticesi 
(Nisap hâsıl olmamıştır.) 

Âza adedi : 541 
Rey verenler 137 

Kabul edenler : 137 
Reddedenler :' 0 
Müstenkifler o 

Reye iştirak etmiyenler : 386 
Münhal mebusluklar : 18 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Murad Ali Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Ramiz Eren 
Talât Vasfı öz 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Eteni Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

BİNGÖL 
Necati Araş 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Mithat Dayıoğhı 
İhsan Oülez 

[Kahul 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadettin Karacabey 
JCenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 

1 ÇANKIRI 
Tabir Akman 
Tahsin Uygur 

ÇOROH 
Hilmi ÇeltikçioğJu 

ÇORUM 
Şevki Gtirses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha KoldavŞ 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
İsmail Hadımlıoğlıı 
Âli Rıza Karaca 
Refet Tavashoğlıı 

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanoğlu 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçet* 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

edenler] 
ERZURUM 

Sabri Erduman 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Samih İnal 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkraen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köy men 
Mazhar Şener 
Ad nan Tüfekcioğl n 

İÇEL 
Yakup Çukurova 

İSTANBUL 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Zakar Tarver 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Arif Güngören 

KASTAMONU 
Süleyman Cağlar 
Hilmi İhıra 
Salim Esen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
ibrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Osman özbilen 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Abdullah Köroğlu 
Hilmi Özbay 
Tevfik Ünsalaıı 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

HARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Mahmut 'Karaküçük 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 

MUĞLA 
Nuri özsan 
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NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 

SAMSUN 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 

t : 80 12.6 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Sinan Tekelioğhı 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 

SÎVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdürrahman Doğnıyo 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Hüseyin Yüksel 

. 1957 O : 1 
TOKAD 

Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlıı 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
tsmail Şener 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

Fethi Ülkü 
UŞAK 

Yusuf Aysal 
YOZGAD 

İhsan Aktürel 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Avni Yurdabavrak 

AFYON KARAHİSAR 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Âliye Coşkun 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğhı • 
Ahmet Tokuş 

[Beye iştirak etmiyenler] 
Behçet Kayaalp 
Mehmet Özbey 

AYDIN 
Nihat îyriboz 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeicl Asena 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagül' 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Tirmırtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırealı 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Ntısrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Er dener 
Müfit Erkuyumeu 
Agâh E rozan (Rs.-V.) 
Hulusi Köymen 
ibrahim Öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağrâ 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
thsan Karasioğlu 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 

Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(I.) 

Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ % 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
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ERZURUM 
îshak Avrıi Akdağ ' 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryıırt 
Hâmid Şevket încc (I.) 
Hasan Numanoğlu 
Cemil Önder 
Rıza Topeuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın * 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlıı 

GAZİANTEP 
Ekrem Cenanı 
İhsan Daî 
Süleyman Kurnm-i 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Abdullah İzm en 

GÜr.TÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Bay kal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Hal it Zar bun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atanan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlıı 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürden 
Refik Koraltan (Rs.) 

t : 80 12.6 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necini Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizam ettin Ali Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk Ö keren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 

. 1957 C : 1 
İlhan Sipahioğlu 
Abidiin T ekon 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tan över 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Rs. V. 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akm (İ. A.) 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Selâmi Din çer 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrı açık 

Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
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Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlıı 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati ü lkün 

ORDU 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri tşb&kan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RÎZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

İ : 80 12.6 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik Geri 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Oavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan1 

M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 

. 1957 O : 1 
Muhit Tümerkan 

SÎVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Ahmed özel (V.) 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahranılı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal , 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (t.) 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karaya v uz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

Osman Turan 
URFA 

Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Sainı önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz (1. Â.) 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 

[Münhal Mebusluklar] 
Afyon Karalîisar 1 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

1 
1 
1 
1 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

1 
1 
1 
3 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
2 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit Zirai 

Emtia Anlaşmasının tasdikine dair kanun lâyihasına verilen reylerin neticesi 
(Nisap hâsıl olmamıştır.) 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 134 

Kabul edenler : 134 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 38Q 
Münhal mebusluklar : 18 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemâl özçoban 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Ramiz Eren 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim * 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 

BİNGÖL 
Necati Araş 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 

[Kabul 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

GAZIANTEB 
Samih İnal 

edenler] 
GÎRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

İÇEL 
Yakııp Çukurova 

İSTANBUL 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Zakar Tarver 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Afeer 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Arif Güngören 
Abidin Tekön 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
ibrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Hidayet Aydmer 

KÜTAHYA 
Osman özbilen 

MALATYA 
ismet inönü 
Abdullah Köroğlu 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Mahmut Karaküçük 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 

MUĞLA 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
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SAMSUN 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Bamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Sinan Tekelioğlu 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 

StVAS 
Hüseyin Çitil 

AFYON KARAHtSAR 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Âliye Coşkun 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
_ — • + Necmı İnanç 
Seyf i Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

î : 80 12.6 
1 Abdürrahman Doğruyol 

Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

.1957 0 : 1 
1 TRABZON 

Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
ismail Şener 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

1 <£JLX u l t « i l A ^ V İ t* 

Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

[Beye iştirak etmiyenler] 
AYDIN 

Nihat lyriboz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Enver Güreli 
Mücteba I§tın 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(î. A.) 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BÎNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

Mehmet özbey 
BURSA 

Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu • 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Emiştim 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 

1 YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Ömer Lûtö Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Avni Yurdabayrak 

Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlıı 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(î.) 

Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmküıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
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ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket înoe 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Abdullah Izmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip înal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Rs.) 

1 : 8 0 12.6 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlıabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
öihad Balban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
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ilhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Muzaffer Kuşakçıoğlü 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tan över 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin , 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (î. Â.) 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 

Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kal av 
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Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NÎĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Sel'âbattin Orfıon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

Afyon Karahisar 1 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 ] 

İ : 80 12.6 
Ahmet Morgu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri (V.) 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
öavid Oral 
Salım Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SÎÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet, Daim Süalp 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 

[Münhal M 
Bursa 1 j 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 | 
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Muhit Tümerkan 

i SÎVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 

i Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Ahmed Özel 
M. Nurettin Turgay 

i Memduh Turhan 
TEKİRDAĞ 

İsmail Hakki Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Er ataman 
Fethi Mahramlı 
Samım Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. Y.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (1.) 
Sabri Dilek | 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz | 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev S anaç 
Mustafa Reşit Tarakçı- ' 
oğlu 

ebusluklar] 
İstanbul 1 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 | 

Osman Turan 
URFA 

Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz (1. Â.) 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 

Kırklareli 1 
Zonguldak 2 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasiyle, müştemilâtının tefriş ve tezyin işlerinin yapılması, 

vazife ve salâhiyetlerinin Nafıa Vekâletine devri hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Nisap hâsıl olmamıştır.) 

Âza adedi 
Bey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Beye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
131 
131 
0 
0 

392 
18 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Yahya Pelvan 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 

Selâhattin Baysal 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURSA 
Agâh Erozan. 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanoğlu 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Cemil önder 

Esat Tuncel 
ESKİŞEHİR 

Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

İÇEL 
Yakup Çukuroğlu 

İSTANBUL 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Arif Güngören 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KOCAELİ 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 

KONYA 
Hidayet Aydmer 

KÜTAHYA 
Osman özbilen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 

MARDİN 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri Özsan 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 

RİZE 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Abdullah Keleşoğlu 
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Muhittin Özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Sinan Tekelioğlu 

SİNOB 
Nuri Sertoğiu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 

AFYON KARAHÎSAR 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
"Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasını Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Âliye Coşkun 

Uamiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

t : 80 12 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 

.1957 O : 1 
TRABZON 

Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

VAN 
Hilmi Durmaz 

[Reye iştirak etmiy enler] 
AYDIN 

Nihat îyriboz 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Müeteba Işın 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(1. Â.) 

M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Selâhattin înan 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
îhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayâalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Eaif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç . 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Hulusi Köymen 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
îhsan Karasioğlu 
Nuri Togay 
Fatin Eüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
T ahir Akman 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Yakup Gürsel 
Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Avni Yurdabayrak 

İsmail Hadımlıoğlıi 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(t) 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
AbdüUçadir. Eryurt 
.Hâmid Şevket İnce (I.) 
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Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Abdullah İzmen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketogiu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğiu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Rs.) 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 

î : 80 12.( 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Beııderes (Btş-
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (1.) 

ÎZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 

.1957 C : 1 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERÎ 
Fikri Apaydın (Rs. V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (1. Â.) 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran. 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 

Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sürari Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvi't Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Aibdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
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Cevdet öztürk 
Beşi* Kemal Timuroglu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinei 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NlĞDE 
Ali-Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RÎZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 

t : 80 12.6 
Salim Çonoğiu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri (V.) 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SîlRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SÎVAS 
Ercüment Damalı 

.1957 C : 1 
Nuri Demirağ 
Abdurrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Ahmed Özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (İ.) 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

Osman Turan 
TUNCELİ 

Bahri Turgut Okaygün 
URFA 

Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

.Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz (I. Â.) 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Bal»k 
Suat Başol * 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 

[Münhal Mebusluklar] 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

1 
1 
1 
1 

istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kayseri 

1 
1 
1 
3 

Kırklareli 
«Zonguldak 

1 
2 

— 
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Devre : X O I û 
içtima: 3 S. S A Y I S I : Z İ Ü 

Erzurum Mebusu Şevki Erker'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yeni binalariyle müştemilâtının tefriş ve tezyin işlerinin yapıl
ması vazife ve salâhiyetlerinin Nafıa Vekâletine devri hakkında 
kanun teklifi ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/441) 

Türkiye Büyük Mület Meclisi Riyasetine 

T. B. M. Meclisi yeni binası ile müştemilâtının tefriş ve tezyin işlerinin yapılması, vazife ve sa
lâhiyetinin Nafıa Vekâletine devri hakkındaki kanun teklifi, eki ve mucip sebepleriyle birlikte ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını Müsaadelerine hürmetlerimle arz ederim. 
9. I I . 1957 

Erzurum Mebusu 
Şvvki Erker 

T. B. M» Meclisi yeni binasiyle müştemilâtının tefriş ve teeyin işlerinin yapılması vazife ve salâhi
yetinin Nafıa Vekâletine devri Jıakkındaki kanun teklifinin esbabı mucibesi 

Büyük Millet Meclisi inşaatına bugüne kadar (52) milyon lira sarf edilmiş olduğu göz önünde tu
tularak, bu büyük masrafın faydasız bir halde bekletilmemesi, bu zararlara bir son verilmesi icabet-
mekte olduğu tabiîdir. 

Bu binanın kullanılabilmesi, yalnız inşaatının değil, aynı zamanda mobilyasının da ikmali ite 
mümkündür. 

Binanın mobilya ve diğer tezyini işleri 6598 sayılı Kanunla doğrudan doğruya B. M. M. Başkan
lık Divanınca ele alınmış bulunmaktadır. 

Bu işler, inşaat işleriyle zaman ve mekân bakımından tedahül göstermekte olduğundan, aksaklık
lara ve ahenksizliklere sebebiyet vermemek üzere mevzuun bir kül halinde ele alınması ve bu işlerin 
yani bina ve mobilya işlerinin bir elden idare edilmesi ve her ikisinin de daha kolaylıkla ve salahi
yetli ellerde yürütülmesi uygun görülmüş olmakla işbu kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bu kanun teklifindeki bütün hükümler 6598 sayılı Kanundaki hükümlere muvazi olup esasa nıüt.ı-
allik yeni bir hüküm konmamıştır. 



— a — 
Nafıa Bncümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni-
S sos No. 2/441. 
&war No. 15 

2 . IV . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Erzurum Mebusu Şevki Erkerln, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi yeni binasiyle.müçtemilâ-
tımn tefriş ve tezyin işlerinin yapılması vazife 
ve salâhiyetlerinin Nafıa Vekâletine devri hak
kında kanun teklifi, encümenimizde ilgili vekâ
let temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Esasen bundan evvel 5011 sayılı Kanunla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi inşaatı Nafıa Ve
kâletine devredilmiştir. Bu inşaata şimdiye ka
dar 52 milyon lira sarf edilmiştir. Binanın bir 
an evvel ikmali yalnız inşaatın bitmesiyle değil 
aynı zamanda mobilyasının da ikmaliyle müm
kündür. 

Halbuki 6598 sayılı Kanunla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi binasının mobilya ve diğer tezyin 
işleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanına verilmiştir. İnşaatla, binanın mobilya 
ve tezyin işleri bir elden ve beraber yürütülmesi, 
mevzuun bir kül halinde mütalâa edilmesi, ak
saklıklara ve ahenksizliklere sebebiyet verilme
mesi ve her iki işin salahiyetli ve teknik ellerde 
yürütülmesi birçok yönlerden faydalı ve zaruri 
görülmüştür. 

Buna binaen encümenimiz kanun teklifini ye
rinde mütalâa ederek kanun, teklifinin sonuna 
altıncı ve muvakkat ikinci madde ilâve etmek 
suretiyle aynen ve ittifakla kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete arz olumır. 

Nafıa Encümeni 
Reisi M. M. 

öaîianteb Konya 
8. Kuranel H. ölçmen 

Kâtip 
Erzurum Bursa 

E. Tuncu A. F. Yücel 
Çoruh Çorum 

M. Bumin §. Gürses 
Erzurum Kastamonu 

S. Erduman N. Batur 
Manisa Seyhan 

H. Büke Z. Akdağ 
Siird Urfa 

S. Bedük H. Oral 
• İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
H. Hüâlcı 

( S. Sayısı : 219 ) 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Bütçe Encümeni •' 28 . T . 1957 
Esas No. 2/441 
Karâr Nr>. 110 

Yüksek Reisliğe 

Erzurum Mebusu Şevki Erker'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi yeni binasiyle müştemilâ
tının tefriş ve tezyin işlerinin yapılması vazife 
ve salâhiyetlerinin Nafıa Vekâletine devri hak
kındaki kanun teklifi Nafıa Encümeni mazbata-
siyle birlikte encümenimize havale edilmiş ol
makla teklif sahibi, Nafıa Vekâleti mümessili 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere~edildi. 

Kanun teklifi; Nafıa Vekâleti tarafından in
şa edilmekte bulunan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi yeni binasının tefriş ve tezyin işlerinin de 
ahenkli bir surette yürütülmesini temin maksa-
diyle Nafıa Vekâletine devredilmesini istihdaf 
etmektedir. 

1957 yılı Muvazenei Umûmiye kanunu lâyi
hasının encümenimizde müzakeresi sırasında iz
har olunan temenniye uyularak hazırlanmış olan 
mezkûr kanun teklifi üzerinde cereyan eden mü
zakerelerden sonra maddelerin müzakeresine 
geçilmiş ve birinci madde tâdilen, 2 ve 3 ncü 
maddeler teklif veçhile aynen, 4 ncü madde tâ
dilen, 5 nci madde teklif veçhile ve Nafıa Encü
meninin 6 ncı maddesi aynen muvakkat birin
ci madde encümeniraizee yeniden hazırlanarak 

ve teklifin geçici maddesi muvakkat 2 nei ve 6 
ncı maddesi 7 nci ve 4 ncü madde ile İcra Ve
killeri Heyetine vazife verilmiş olmasından do* 
layı teklifin 7 nci maddesi de 8 nci madde ola
rak tadilen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden ihzar olunan kanun lâyi-
hası Umumi Heyetin tasvibine 
re Yüksek Reisliğe 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 
Kâtip 
Tokad 

ö. Sun&r 
Bursa 

H. Köymen 
Erzurum 

- Ş. Erker 
Gazianteb 
E. Cenanı 

Niğde 
A. N. Kadtoğlu C 

Trabzon 
8. F. Kalaycıoğlu 

) sunulur. 
Reis V. 
Kırklareli 
§. Bakay 

Aydın 
Z. Vray 
Çankırı 
T. Uygur 
Eskişehir 

M. Başkurt 
îzmir „ 

B. Bügin 
Niğde 

arz edilmek üze-

Bu Mazbata M. 
Ordu 

S. îşbakan 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Çorum 
Y. Gürsel 

- Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Muğla 
A. Sarıoğlu 

Ordu 
. Kavurmacıoğlu B. Aksoy 

Trabzon 
/. Şener 

Tunceli 
B. T. Okaygün 
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ERZURUM MEBUSU ŞEVKÎ 
ERKER'İN TEKLÎFÎ 

'T. B. M. Meclisi yeni binasiyle 
müştemilâtının tefriş ve tezyin \ 
işlerinin yapılması vazife ve sa
lâhiyetinin Nafıa Vekâletine 
devri hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — T. B. M. Mec
lisi yeni binasiyle müştemilâtı
nın iç ve dış kısımlarının tefriş 
ve tezyin işlerinin yapılması va
zife ve salâhiyeti Nafıa Vekâle
tine devredilmiştir. 

Bu maksatla 6589 sayılı Ka
nun gereğince T. B. M. Meclisi 
namına akdedilmiş olan muka
velelerle bu işlerden doğmuş ve 
doğacak bütün alacak ve borç-
,1ar, mevcutlar, bütün hak ve 
vecibeler ile adı geçen vekâlete 
geçmiştir. 

MADDE 2. — Birinci mad
dede yazılı işler için yıllık tedi
ye miktarı (2) milyon lirayı 
geçmemek şart iyi e (5) milyon 
liraya kadar gelecek senelere 
sâri taahhütlere girişmeye Na
fıa Vekili ve faizleriyle birlikte 
bil miktarı aşmamak üzere bono 
çıkarmaya Maliye Vekili sala 
niyetlidir. 

MADDE 3. — Bu işlerin 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve 
ihale Kanunu dışında pazarlık
la yapılmasına ve 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 83 ncü maddesiyle tâhdide-
dilen miktar üstünde avans ve*"' 
rilmesine izin verilmiştir. 

MADDE 4. — Tefriş ve tez
yin işlerinde alınacak kararlar 
için fikirlerinden faydalanılabi
lecek kimselerden heyetler teş
kil edilir. 

_ 4 -
NAFIA ENCÜMENİNİN TA 

DİLl 

Türkiye Büyük 3Iillet Meclisi 
yeni binasiyle müştemilâtının 
tefriş ve tezyin işlerinin yapıl
ması vazife ve salâhiyetinin Na
fıa Vekâletine devri hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Teklif sahibi
nin 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklif sahibi
nin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. ' 

MADDE 3. — Teklif »hibi-
nin 3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklif sahibi
nin 4 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yeni binasiyle müştemilâtının 
tefriş ve tezyin işlerinin yapıl
ması vazife ve salâhiyetlerinin 
Nafıa Vekâletine devri hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Bü
yük Millet Meclisi yeni binası ile 
müştemilâtının iç ve dış kısım
larının tefriş ve tezyin işlerinin 
yapılması vazife ve salâhiyeti 
Nafıa Vekâletine devredilmiştir. 

Bu maksatla 6589 sayılı Ka
nun gergince Türkiye Büyük 
Millet Meclisi namına yapılmış 
işlerden doğmuş ve doğacak bü
tün alacak ve borçlar, mevcut
lar, bütün hak ve vecibeleri ile 
adı geçen vekâlete geçmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin ikin
ci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçün
cü maddesi aynen .kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tefriş ve tez
yin işlerinde alınacak kararlar 
için fikirlerinden faydalanabi
lecek kimselerden heyetler teş
kil edilir. Bu heyetlerin teşek
kül ve vazife tarzı ile bunlar* 
verilecek ücretler İcra Vekille-
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Teklif 

MADDE 5, — îkinei madde 
mucibince girişilecek taahhütler 
her yıl Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı A/2 işaretli cet
velin Nafıa Vekâleti kısmına ko
nulacak tahsisat ile karşılanır. 

GEÇlCÎ MADDE — 1957 
yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (R) işaretli cetvelin 
Nafıa Vekâleti kısmına, ekli cet
velde yazılı formül eklenmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye ve 
Nafıa Vekilleri memurdur. 

— 5 — 
Na. E. 

MADDE 5, — Teklif sahibi
nin 5 nei maddesi aynen kakül 
edilmiştir. 

MADDE 6. — 6589 sayılı Ka
nun meriyetten kaldırılmıştır, 

MUVAKKAT MADDE 1. — 
Teklif sahibinin geçici maddesi 
aynen kabul edilmişti ir. -

MUVAKKAT MADDE 2. — 
19S7 yılı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçesine konulmuş olan 
bu mevzua ait meblâğ Nafıa Ve
kâleti bütçesinin alâkalı tertibi
ne aktarılmıştır. 

MADDE 7. — Teklif sahibi
nin 6 ncı maddesi 7 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklif sahibi
nin 7 nei maddesi 8 nei madde 
olarak kabul edilmiştir. 

B. E. 

ri Heyeti karariyle tesbit olu
nur. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE ö. — Nafıa Encü
meninin 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 
1957 yılı Türkiye Büyük Millet. 
Meclisi bütçesinin 752 nci fas
lına mevzu tahsisat bakıyesiz 
Nafıa Vekâleti bütçesinin 742 
nci faslında (Türkiye Büyük 
Millet Meeüsi yeni binasının 
tezyin ve tefriş işleri) namiyle 
yeniden acılan 20 nci maddeye 
aktarılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE %. — 
Teklifin geçici maddesi muvak
kat 2 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 6 ncı 
maddesi 7 nci madde olarak uy-
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun 
hükmünü icraya icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

t â . Sayısı: m 
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Erzurmn Mebusu Şevki Erker'm teklifim bağk 

CETVEL 

Fasıl - -T. B. M. Meclisi yeni binasının tefriş 
ve tezyifi işleri: 

T. B. M. Meclisi yeni binasının t*efris ve 
tezyini için lüzumlu her çeşit malzeme bedel
leriyle mütehassıs ve sanatkârlara yapılacak 
her nevi ödemeler, işçi ücret ve yevmiyeleri ve 
diğer bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı 

OETVEL 

F. M. 

742 
20 Büyük Millet Meclisi yeni binasının 

tezyin ve tefriş işleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasının 

tefriş ve teayini için lüzumlu her çeşit malze
me bedelleriyle mütehassıs ve sanatkarlardan 
teşekkül edecek heyetler azalarına yapılacak 
her nevi ödemeler, işçi ücret ve yevmiyeleri ve 
diğer bütün masraflar bu tertipten ödenir. 
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Devre : X 
tctima : 3 S. SAYISI 222 

Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik müesseselerinin 
idare ve işletmelerine dair olan 4325 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Nafıa 

ve Bütçe encümenleri mabzataları (1 /529) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

8ayı: ?'1/423/'2899 

20 . VIII . 1956 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik müesseselerinin idare ve isletmelerine dair 

olan 4325 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili hakkında Nafıa Vekâletince hazırlanan ve Yük
sek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 18 . VII! . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun 
lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Seyhan Barajı Hidro - Elektrik tesisleri ile hava hatları ve trafo istasyonları 6236 sayılı Kanun
la daha evvel imtiyazı kendisine verilmiş olan Çukurova Türk Anonim Şirketine devredilmişti. Bu 
Şirket Adana, Tarsus ve Mersin belediyeleri ile 500 iv w takatten fazla elektrik istihlâk eden müesse
se ve teşekküllere toptan elektrik satma hakkını almış bulunmaktadır. Belediyeler halihazırda elek
triğin kilovatını müstehlike 30 kuruştan fazlaya vermektedir. Elektriği müstehlike daha ucuza inti
kal ettirebilmek için mevzııubahis 3 belediye ile Şirket prensip anlaşmasına varmış olup buna naza
ran Şirket teknik elemanlardan ve muhasebe teşkilâtından ve topyekûn bu 3 şehrin elektrik işlet
mesini idareden âzami tasarruf yaparak müstehlike yarıdan aşağı bir fiyata elektrik satmak imkânı
nı temin edecektir. 1580 sayılı Belediyeler Kanununun .1.9 ııcu maddesi mucibince belediyeler 40 
seneyi geçmemek üzere imtiyaz vermek hakkına haiz iseler de Adana Belediyesinin teşkil ettiği (Ada
na Elektrik Müessesesinin) kanuni durumu buna imkân vermemektedir. 

4325 sayılı Kanunun 1 nci maddesi Adana Elektrik İşletmesinin bu müessese tarafından tevziine 
âmirdir. Kanunun 1 nci maddesinin Adana Belediyesinin bir Türk anonim şirketine imtiyaz verine 
hakkını tanıyacak şekilde tadili, maksadı temin edeceğinden işbu kanun lâyihası hazırlanmıştıı\ 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No: 1/529 
Karar No: 5 

4 . XII . 1956 

Yüksek Reisliğe 

• Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elek
trik müesseselerine idare ve işletmelerine dair 
olan 4325 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadi
li hakkındaki kanun lâyihası, alâkalı vekâlet mü
messillerinin iştirakiyle encümenimizde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Elektriğin müstehlike daha ucuza intikal et
tirilmesi ve belediyelere âdeta mutavassıt olma 
imkânını veren mezkûr lâyiha, encümenimizce 
metinde yapılan bir kelime değişikliğiyle kabule 
şayan görülmüştür. 

Havalesi gereğince Nafıa Encümenine tevdi 
buynrulmak üzere Yüksek Kiyasete sunulur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Reisvekili 

Edirne Ankara 
R. Nasuhioğhı A. Benderlioğlu 

Mazbata M.-
Yozgad 

O. L. Erzıırumluoğlu 

Bu M. Kâtibi 
Samsun 
E. Anıt 

Amasya Bolu Çorum 
M. Zeren R. Akşemsettinoğlu B. Koldaş 

Gümüşane 
/. fi. Saykal 

Kastamonu 
#. Çağlar 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. R. Özal 

Muğla 
Y. Pasamehmetoğlu 

Seyhan 
A. Kınık. 

Kırşehir 
T. Taşer 

Kütahya 
N. II. Pepeyi 

Samsun 
M. özkefcli 

Uşak 
Y. Aysal 

Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 
Esas No. 1/529 

Karar No. 6 
Yüksek Reisliğe 

15 . II. 195: 

Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elek
trik müesseselerinin idare ve işletmelerine dair 
olan 4325 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihası, encümenimizde 
ilgili vekâlet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Halen Adana'da Seyhan Barajından istih
sal edilen enerjinin 500 kilovattan yukarısı doğ
rudan doğruya Çukurova Türk Ananom Şir
keti tarafından müesseselere verilmekte bu ise 
umumi cereyanın % 80 ini teşkil etmekte 500 
kilovattan aşağı ise Adana Belediyesince müs
tehlike intikal ettirilmektedir. Belediye tarafın
dan satılan elektriğin kilovatı 16 kuruş oldu
ğu halde bundan zarar ettiği görülmektedir. Bu 

sebepten hem belediyeyi zarardan kurtarmak 
ve hem de müstehlike daha ucuz elektrik inti
kal ettirilmesi bakımından bu işin başka bir 
şirkete devri ve belediyelerin mutavassıt bir 
rol' ifa etmesi daha uygun görülerek kanun lâ
yihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince bütçe encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete arz olu
nur. 

Nafıa En. Reisi Mazbata M. 
Gazianteb 

Sr Kuranel 

Bursa 
A. F. Yücel 

Konya 
H. ölçmen 

Çoruh 
M. Bumin 

Kâtip 
Erzurum 

E. Tunçel 

Çorum 
Ş. Gürses 
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Denizli Denizli Ordu Rize 

B. Akşit O. Ongan F. Boztepe M. F. Mete 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Seyhan Siird Trabzon 
Erzurum Kastamonu Z. Akdağ S'. Bcdiih E. Nutku 

S. Erduman N. Batur Urfa Zonguldak 
İmzada bulunamadı //. Oval H. Tlilâlcı 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni < 29 . V . 195? 
Esas No. 1/529 
Karar No. 112 . _ 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elek
trik müesseselerinin idare ve işletmelerine dair 
4325 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili 
hakkında kanun lâyihası, Dahiliye ve Nafıa en
cümenleri mazbata! ariyle birlikte encümenimize 
havale edilmekle salahiyetli mümessiller hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Nafıa ve Dahiliye encümenlerince de tetkik 
edilerek aynen kabul edilen lâyiha Belediye 
Kanununun 19 ncu maddesi gereğince Adana 
Belediyesine 40 seneyi geçmemek üzere imtiyaz 
verme hakkını temin edecektir. 4325 sayılı Ka
nunun birinci maddesi Adana Elektrik İşletme
sinin bu müessese tarafından tedvir ve tevziini 
âmirdir. Tadille Adana Belediyesinin bir Türk 
Anonim Şirkete imtiyaz verme hakkı temin edi
lecektir. 

6236 sayılı Kanun ile 500 KW. dan yukarı 
elektrik istihlâk eden müesseselere toptan elek
trik satma imtiyazı, Çukurova Elektrik Türk 
Anonim Şirketine devredileceğinden bu miktar
lardan aşağı istihlâk edilen elektriğin belediye 
tarafından tevzii masraflı olmakta ve vatandaşa 
aksinde barajlardan umulan faydayı teminde 
güçlük çekilmektedir. 

Adana Belediyesinin bir Türk Anonim Şirke
tine imtiyaz verme hakkını temin maksadiyle ha
zırlanan kanun lâyihası yukarda arz edilen mucip 
sebepler muvacehesinde encümenim izce de yerin-

Yüksek. Reisliğe 

Reis V. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Antalya 

K. Akmantar 
Bursa 

II. Koynun 
Çorum 

Y. Gürsel 
İzmir 

B. Bil (fin 
Niğde 

A. N. Kadıoglu V 
Ordu 

S. tşbakan 
Trabzon 

S. F. Kalaycı oğlu 

sunulur. 

Mazbata M.4 

Zonguldak 
S. Ataman 

Aydın 
Z. JJray 
Çankırı 

T. Uygur 
Eskişehir 

A-. Potuoğlu 
Muğla 

.1 . tiarıoğlu 
Niğde 

. Kavur macıoğhı 
Seyhan 

ti. Barı 
Trabzon. 
/. Şener 

Kâtip 
T oka d 

Ö. Sunar 
Balıkesir 

M. İL Timurtaş 
Çoruh 

Y. Gümüşe! 
Giresun 
M. Şener 

Muş 
-Ş. Çağlayan 

Ordu 
lî. Ak soy 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Yozgad 
T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik 
müesseselerinin idare ve. isletmelerine dair olan 
1325 saydı Kanunun birinci maddesinin tadili 

hakkındaki kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Elektrik ve Hava
gazı ve Adana Elektrik müesseselerinin idare 
ve işletmeleri hakkındaki 4325 sayılı Kanunun 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde tadil, edil
miştir. 

Madde I. — Ankara elektrik ve havagazı 
ve Adana elektrik hizmetlerini görmek üze
re bu şehirler belediyelerince (Ankara Elek
trik ve Havagazı İşletme Müessesesi ve (Adana 
Elektrik işletme Müessesesi) adlariyle birer mü
essese kurulur. 

Bu müesseseler, hükmi şahsiyeti haiz oJ-
mak ve adı gecen belediyelere bağlı bulunmak 
üzere birer umum müdürlük veya müdürlük 
tarafından bu kanunda yazılı esaslara ve hu
susi hukuk hükümlerine göre idare edilir. 

Adana Belediyesi; Adana Elektrik İşletme 
Müessesesinin yapmakta olduğu işlerini ve sa
lâhiyetlerini 1580 sayılı Belediyeler Kanunu
nun 19 ucu maddesi mucibince imtiyaz ver
mek suretiyle ve bütün hak ve vecibeleri ile 
bir Türk Anonim Şirketine devredebilir. 

Bu takdirde mezkûr şirket işletmeyi; devir 
ve imtiyaz mukavele ve şartnamesi ile husus;' 
hukuk hükümleri dairesinde yürütür. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 2. 
riyete girer. 

'Bu kanun nesri tarihinde me-

MADDE 3. - - Bu kanun hükümlerini icra-
va İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 

(J. Yardımcı 
Millî Müdafaa Vekili 

18 . VIII . 1056 

Devlet Vekili ve 
' Adliye V. V. 

M., C. Bengü 
Devlet Vekiii 

E. Kalafat 

Adliye Vekili 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 

Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik 
müesseselerinin idare ve işletmelerine dair olan 
4325 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili 

hakkındaki Kanun 

MADDE 1. — Ankara Elektrik ve Havagazı 
ve Adana Elektrik müesseselerinin idare ve iş
letmeleri hakkındaki 4325 sayılı Kanunun birin
ci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

Madde 1. — Ankara elektrik ve havagazı 
ve Adana elektrik hizmetlerini görmek üzere bu 
şehirler belediyelerince (Ankara Elektrik ve 
Havagazı İşletme Müessesesi) ve (Adana Elek
trik İşletme Müessesesi) adlariyle birer müesse
se kurulur. 

Bu müesseseler, hükmi şahsiyeti haiz olmak 
ve adı geçen belediyelere bağlı bulunmak üzere 
birer umum müdürlük veya müdürlük tarafın
dan bu kanunda yazılı esaslara ve hususi hukuk 
hükümlerine göre idare edilir. 

Adana Belediyesi; Adana Elektrik İşletme 
Müessesesinin yapmakta olduğu işlerini ve sa
lâhiyetlerini 1580 sayılı Belediye Kanununun 19 
ncu maddesi mucibince imtiyaz vermek suretiy
le ve bütün hak ve vecibeleri ile bir Türk ano
nim şirketine devredilebilir. 

Bu takdirde mezkûr şirket işletmeyi; devir 
ve imtiyaz mukavele ve şartnamesi ile hususi 
hukuk hükümleri dairesinde yürütür. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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NAFIA ENCÜMENİNİN TADÎLl 

Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik 
müesseselerinin idare ve işletmelerine dair olan 
4325 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin birinci 
'aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik 
müesseselerinin idare ve isletmelerine dair olan 
4325 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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HÜ. 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. Özel • 

İktisat ve Ticaret Vekili 
Z. Manc/alinci 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. I) emir er 

Sıh, 

6 

Maliye Vekili 
N. Ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 
ve İç. Mv. Vekili 

N. Kör ez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

»&<( 
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Devre : X 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Kocaeli Mebusu Ekrem Alican ve Bursa Mebusları Raif Aybar 
ile İbrahim Oktem'in teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenle

rinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3 /482) 

T. .C. 
Başvekâlet 25 .II. 1957 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. 6/2 - 414 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

18 . X . 1956 günü saat 16,30 sıralarında Hopa Emniyet Kıraathanesinde, 6761 sayılı Kanuna 
muhalif bir şekilde toplantı yapmak ve bu toplantıda siyasi mahiyette konuşmaktan maznun Koca
eli Mebusu Ekrem Alican ile Bursa mebuslarından Eaif Aybar ve İbrahim Öktem haklarında ta
kibat yapılabilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken 
karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 23 . I . 1957 tarih ve 2111 sayılı tezkere suretiy
le eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâletinin (Ceza işleri Umum Müdürlüğü) 23 . I . 1957 tarih ve 2111 sayılı tezkeresi 
suretidir. 

Özü : 6761 sayılı Kanuna muhalefetten 
maznun mebus Ekrem Alican, Raif Aybar 
ve İbrahim öktem hakkındaki evrakın 
takdim kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

18 . X . 1956 günü saat 16,30 sıralarında Hopa Emniyet Kıraathanesinde, 6761 sayılı Kanuna 
muhalif bir şekilde toplantı yapmak ve bu toplantıda siyasi mahiyette konuşmaktan maznun Koca
eli Mebusu Ekrem Alican ile Bursa mebuslarından Raif Aybar ve ibrahim öktem haklarında mez
kûr kanunun 2 nci ve 3 ncü maddeleri delaletiyle 12 nci maddesinin «a» ve «f» bentlerine tevfi
kan takibat icrası için mumaileyhlerin teşriî masuniyetlerinin ref'i talebiyle Hopa Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğince icra ve tanzim olunup Çoruh Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin 5 . 1 . 1957 ta
rihli yazısına ilişik olarak gelen hazırlık tahkikatı evrakı birlikte takdim kılınmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktezasınm ifasına delâlet 
Duyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
imza 

Prof. Dr. H. Avni Göktürk 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

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

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/482 
Karar No. 28 

4. VI.1957 

Yüksek Reisliğe 

18 . X . 1956 günü saat 16,30 sıralarında Ho
pa Emniyet Kıraathanesinde 6761 sayılı Kanu
na muhalif bir şekilde toplantı yapmak ve bu 
toplantıda siyasi mahiyette konuşmaktan dola
yı suçlu sanılan Kocaeli Mebusu Ekrem Ali Can 
ve Bursa mebusları Eaif Aybar ile İbrahim ök-
tem'in teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâletin 6 - 2/414 sayı ve 25 . I I . 
1957 tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya Muhtelit 
encümenimize havale edilmekle bu baptaki dos
yanın tetkiki ve neticeye göre mazbatasının ya
zılması için, Dahilî Nizamnamenin 178 nci mad
desi gereğince kur'a suretiyle ayrılan îhzari 
Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Kocaeli Mebusu Ekrem 
Ali Can ve Bursa mebusları Eaif Aybar ile ib
rahim Öktem'e isnadolunan suç Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde ya
zılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

. Bu itibarla, yapılmak istenen takibat ve 
muhakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci 
maddesi gereğince devre sonuna bırakılmasına 
ittifakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encüm,en Reisi 
Manisa 

M. Tümay 
Afvon K. 

K. özçoban 
Aydın 

N. Geveci 
Bursa 

M. Erkuyumcu 
İmzada bulunamadı 

Erzurum 
A. Eryurt 

İzmir 
. M. A. Sebük 
İmzada bulunamadı 

Kütahya 
S. S. Nasuhoğlu 

Ordu 
E. Ertekin 
Yozgad 

M. Ataman 

Ankara 
H. Türegün 
Balıkesir 

V. Asena 

Bu M. Muharriri 
Niğde 

H. H. Ülkün 
Aydın 
C. Ülkü 
Bingöl 

İV. Araş 
Çankırı 

C. Boynuk 

İsparta 
Z. H. Velibeşe 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Malatya 
İV. Ocakcıoğlu 

Trabzon 
S. Dilek 
Ankara 
R. Eren 

Muğla 
N. Özsan 

Tokad 
O. Hacıbaloğlu 

Eskişehir 
H. Sezen 
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Devre : X 1 0 4 * 
tçtima: 3 S. S A Y I S I : ZOO 

Muğla ve Denizli vilâyetleri dâhilinde vukua gelen yer sarsıntısında 
zarar görenlere yapılacak yardım hakkında kanun lâyihası ve 

Nafıa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (İ/670) 

T . C. : ^ •'<•"• ' • ' " " ' ' • , 

Başvekalet 24. V. 1957 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 591/1494 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muğla ve Denizli vilâyetleri dâhilinde vukua gelen yer sarsıntısında zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkında Nafıa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetin
ce 22 . V . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte bağlı ola
rak sunulduğunu saygılarımla arz ederim, 

v Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

24/25 Nisan 1957 tarihinde ve bu tarihi takibeden günlerde Muğla ve Denizli vilâyetleri dâhilin
de vukua gelen çok şiddetli yer sarsıntıları sebebi ile adı geçen vilâyetlerin şehir, kasaba ve köyle
rinde yüzde doksana yaklaşan nispetlerde yıkık ve ağır hasarlar meydana gelmiş bulunmaktadır. Esa
sen adı geçen vilâyetlerin yer sarsıntısı bölgesinde bulunmaları ve yıkılan binaların da Deprem Tali-
matnamesine aykırı şekilde inşa edilmeleri hasarın nispetini artırmıştır. 

Tahribata mâruz bölgelerin süratle ve yeniden inşası hususunda Hükümet bünyesinde dört Ve
kilden müteşekkil bir Vekiller Komitesi ve bu Komiteye bağlı olarak Dahiliye Vekâleti bünyesiûde 
ilgili Vekâletler ve teşekküller temsilcilerinin iştirakiyle teknik bir komisyon da teşkil olunmuş ve 
bu bölgelerin bir an evvel imara kavuşturulması yolunda, evvelce neşredilmiş mevzuatın da tetkiki 
suretiyle ve bu mevzuatın tatbikattaki aksaklıkları da göz önünde bulundurularak yeni baştan bir 
kanun lâyihası hazırlanmasına âcil lüzum ve zaruret görülmüş ve ilişik kanun lâyihası bu maksatla 
kaleme alınmıştır. 

Yer sarsıntısı bölgelerinde az çok fennî şekilde yapılan binaların son yer s&rsıtısında hasara uğ
ramamış bulunmaları bu bölgelerde yeniden inşa edilecek binaların fenni esaslara göre Nafıa Vekâ
leti tarafından yaptırılması zaruretini meydana çıkarmaktadır. 

Lâyihanın birinci maddesiyle yıllık ödeme miktarı en çok 10 milyon lirayı geçmemek üzere 30 
milyon liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere girmeye Nafıa Vekili ve bono çıkarmaya da Ma
liye Vekili mezun kılınmıştır. Bu salâhiyetle yıkılan ve oturulamıyacak derecede hasara uğramış 
bulunan binalarla bu binalarda kiracı bulunanlara faizsiz borçlanma suretiyle ve taksitle bina ve âm
me tesisleri yaptırılması sağlanmış bulunacaktır. Ayrıca lüzumu kadar memur evinin inşası da bu ka
nunla derpiş olunmuştur. 

Lâyihanın ikinci maddesinde toplu inşaya imkân görülmeyen mahallerle oturulabüecek derecede 
az hasar görmüş bina sahiplerine Nafıa Vekâletince tesbit edilecek esaslar dâhilinde yardım yapıla
bileceği kabul olunmuştur. 
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Mütaakıp maddelerle istihkak sahiplerinin istihkaklarının tesbiti, bunlara itiraz usulleri, kıymet 

belgelerinin mahiyeti/yeniden inşa edilecek mahallerin harita, imar plânı tanzimi ve kadastrosunun 
yapılması, binaların inşa tarzları, maliyet bedellerinin hesabı, borçlandırma, vergi, resim ve hare mu
afiyetleri, vatandaşlar ve müesseseler tarafından yapılan yardımların maliyet hesaplarından düşüune-
si ve bağışların Kızılay Umumi Merkezinde açılacak hususi bir hesapta toplanması ve bunun tahsisi 
hususları tesbit edilmiş buUmroakîadu\ 

Nafıa Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Nafıa Encümeni 
Esas No, 1/670 
Karar No. 25 

25. V .1957 

Yüksek Reisliğe 

Muğla ve Denizli vilâyetleri dâhilinde vu
kua gelen yer sarsıntısmdan zarar görenlere ya
pılacak yardım hakkında kanun lâyihası, encü
menimizde ilgili vekâlet temsilcilerinin ve alâ
kalı vilâyet mebuslarının iştirakiyle tetkik ve 
müzakere edildi. 

Temsilcilerin ve Muğla, Denizli mebusları-
mn ifadelerine göre Muğla'nın kaza ve köyle
rinde 24 - 25 Nisan gecesi vukua gelen yer sar
sıntısında takriben 5 bine yakın evin yıkıldığı 
ve bu evlerin bugünkü rayiçlere göre herbiri-
nin ortalama hesapla 15 bin liraya malolabile-
ceği, umumi yekûnu yalnız Muğla için 75 mil
yon lira civarında bulunduğu, bu sebeple ve
rilen 30 milyonun bu işe kâfi gelmiyeceği, bu
nun asgari olarak 50 milyona çıkarılması lâzım-
geldiği, bakiye noksanlığın da diğer yardımlar
la kapatılacağı dermeyaır olundu: 

Keyfiyet en-cümenimizce de uygun mütalâa 
edildiğinden ve hakikaten az para ile vatandaş
ların duçar olduğu mağduriyetin önlenemiyece-
ği, bilâkis bu işin sürüncemede kalacağı, bilâiba-
ra ek ödenek tahsisatı istenmiş olsa dahi bunun 
zamana mütevakkıf bulunduğu, nitekim .yeter 
mütalâasiyle Gerze için istenilen 12 milyonun 
kâfi gelmemesi sebebiyle yeniden 12 milyonluk 
bir kanun teklifi ile gelinmek. mecburiyetinde 
kalındığını göz önünde bulunduran encümeni
miz Muğlave Denizli vilâyetleri için teklif edi
len 30 milyon lirayı az görerek bunu 50 milyon 
liraya çıkarılmasına ve senelik ödeme miktarı
nın ilk sene çok iş görülerek vatandaşları kıs 
gelmeden mutlaka meskene kavuşturulması için 

ilk yıl (20), ikinci yıl (20) ve üçüncü yıl da 
(10) milyon olmasına mevcudun ittifakiyle ka
rar vermiş ve birinci maddeyi bu şekilde tadil
le kabul etmiştir. 

Üçüncü madde de ikinci madde olarak mü
zakere edilmiş ve aynen kabul edilmiş. İkinci 
madde ise üçüncü madde olarak müzakere edil
miş ve bu maddeye kiracı olarak oturanlar da 
birinci ve ikinci maddedeki haklardan istifade 
eder, fıkrası eklenmiştir. 

4 ncü, 5 nci, 6 ncı maddeler aynen. 7 nci mad
de ise; «Ancak istimlâk bedelleri vergi kıymet
lerinin 15 mislini geçemez.» fıkrası kaldırılarak 
I »dilen 8 nci, 9 nen, 10 ncu maddeler aynen. 
II nci madde ise sonuna 6746 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesinin son fıkrası ilâvesiyle tadilen 
12 nci. 13 ncü, 14 ncü, 15 nci, 16 ncı, 17 nci, 18 
nci, .19 ncu, 20 nci, 21 nci, 22 nci, 23 ncü mad
deler aynen kabul edilmiş ve durumun ehemmi
yetine binaen lâyihanın tercihan ve müstaeelen 
görüşülmesini kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Nafıa Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 
Gazianteb Denizli 

S. Kuranel O. Öngan 

Kâtip 
Erzurum Bursa 

E. Tuncd A. F. Yücel 
Çoruh Corum 

M. Bumin Ş. Gürses 
İmzada bulunamadı 
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Denizli 

B. Akşit 
Kastamonu 
N. Batur 

Erzurum 
S. Erduman 

Manisa 
H. Büke 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
F. Boztepe 

İmzada bulunamadı 
Urfa 

İT, Oral 

Tokad 
M. Şahin 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No: 1/670 
Karar No: 82 

29 . V , 1957 

Yüksek Reisliğe 

Muğla ve Denizli vilâyetleri dâhilinde vu
kua gelen yer sarsıntısında zarar görenlere ya
pılacak yardım hakkında kanun lâyihası Dev
let Vekili Cemil Bengü ve ilgili Hükümet tem
silcileri de hazır olduğu halde encümenimizde 
tetkik ve mütalâa edildi. 

Hükümet tasarısında ileri sürülen mucip se
bepler tamamen yerinde görülmüş ve encüme
nimiz de işbu gerekçeye iştirak eylemiş olduğun
dan; kanun lâyihası aşağıda yazılı bâzı tadil
lerle kabul edilmiştir : 

Bolu da vukua gelen zelzelenin tahribatı da 
göz önünde bulundurulmak ve bu bölgede zarar 
gören vatandaşlarımızı da mezkûr kanun hü
kümlerinden faydalandırmak gayesiyle Bolu vi
lâyeti de kanunun şümulü içerisine alınmış ve 
gerek başlıkta ve gerek alâkalı diğer maddeler
de Bolu'dan da bahsedilmiştir. 

Tapuya müseccel olmıyan gayrimenkullerde 
kiracı olarak bulunan vatandaşların dahi mez
kûr kanun hükümlerinden faydalanmalarını, 
(her hangi- bir tereddüde mahal bırakmaksızın 
temin maksadiyle) birinci maddenin ikinci satı
rında (tapuda kayıtlı) ibaresindeıi sonra (olan 
ve olmıyan) ibaresi ilâve edilmiş ve mezkûr bi
rinci madde Hükümet temsilcilerinin muhalefe
tine rağmen Nafıa Encümeninde kararlaştırılan 
şekliyle ve elli milyon lira üzerinden kabul edil
miştir. 

Lâyihanın 3 ncü maddesi 2 nci madde olarak 
kabul edilmiş ve 2 nci maddesi de 3 ncü madde 

olarak ve Hükümet lâyihasında yazılı olduğu 
şekilde aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet lâyihasının 4, 5, 6 nci maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Keza Hükümet lâyihasının 7 nci maddesi de 
aynen kabul edilmiş ve (ancak, istimlâk bedel
leri vergi kıymetlerinin on beş mislini geçemez) 
Çıkrasının ilgasını derpiş eden Nafıa Encümeni 
mazbatasına iştirak edilmemiştir. Aynı mevzu
da daha evvel çıkmış olan bir kanunda, buna 
mümasil bir hüküm mevcudolduğu için onunla 
irtibat ve ahengi temin ve aynı zamanda gayri-
tabiî takdiri kıymet yapılmasına mâni olmak ba
kımından bu fıkranın ipkası faydalı ve zaruri 
görülmüştür. 

8, 9 ve 10 ncu maddeler Hükümet lâyihasın
da yazılı olduğu üzere aynen kabul edilmiştir. 

11 nci madde Nafıa Encümenince kabul edi
len muaddel şekli ile kabul edilmiştir. 

12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 
ncü maddeler Hükümet lâyihasında yazılı ol
duğu üzere aynen kabul edilmiş ve işin ehemmi
yetine ve müstaceliyetine binaen lâyihanın tak-
dimen ve müstaeelen görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi Mazbata M. 

Amasya Afyon K. 
H. Koray O. Talu 

Çankırı Çorum Giresun 
A. Emretn C. Köstekçi A, tzmen 
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Bütge Encüm 

f. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No: 1/670 
Karar Ko : 121 

Yüksek 

Muğla ve Denizli vilâyetleri dâhilinde vu
kua gelen yer sarsıntısında zarar görenlere ya
pılacak yardım hakkında Nafıa Vekâletince ha
zırlanan ve Yüksek Meclise arzı îera Vekilleri 
Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 24.V.1957 
tarihli ve 71-591/1494 sayılı tezkeresiyle gön
derilen kanun lâyihası, Nafıa ve Maliye encü
menleri mazbatalariyle birlikte encümenimize 
havale edilmiş, olmakla Maliye ve Nafıa Vekâ
letleri mümessilleri hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, Hükümet esbabı mucibesin-
de tafsilâtiyle arz ve izah edildiği üzere Muğla 
ve Denizli vilâyetlerinde vukua gelen yer sar
sıntısından binaları yıkılmış veya oturulamıya-
cak derecede hasara uğramış olanlarla bu bina
larda kiracı olarak ikamet etmekte, bulunanlara 
bina inşası için (30) milyon liraya kadar gele-
eek yıllara sâri taahhütlere girişmek üzere Hü
kümete salâhiyet verilmesini temin maksadiyle 
ihzar edilmiştir. 

Muğla ve Denizli vilâyetlerindeki yer sarsın
tısından zarar görmüş vatandaşlarımızın mes
ken ihtiyaçlarını temin hususunda hazırlanmış 
•bulunan lâyihanın Maliye Encümeninde müza
keresi sırasında encümen OBolu vilâyetimizde 
vukua gelen yer sarsıntısı felâketini de dikkate 
alarak madde metnine Bolu vilâyetini de ithal 
etmek ve Nafıa Encümenin tadiline uyarak sâri 
taahhüt yetkisi miktarını da (50) milyon liraya 
iblâğ etmek suretiyle lâyihayı tadilen kabul et
miştir. 

Lâyihanın şevkini mucip sebepler encümeni-
mizce yerinde görülmekle beraber teklif üze
rinde cereyan eden müzakerelerde memleketi
mizde zaman zaman vukua gelen bu hâdiseler 
dolayısiyle münferit kanunlar ihzarı yerine, 
umumi bir kanunun tedvini lüzumu ifade edil
miş ve Hükümet de bu lüzum ve zarurete işti
rak ederek esasen bu hususta bir kanunun ih
zari hususunda çalışılmakta olduğunu beyan et
miştir. 

i mazbatası 

4 . VI. 1957 

Reisliğe 

Maliye Encümeninin tadilen kabul etmiş ol
duğu metin üzerinden maddelerin müzakere
sine geçilmiş yapılan müzakere neticesinde ay
nı felâketten ınıızdarip bulunan •Sakarya ve 
Aydın vilâyetlerini de başlık ve birinci mad
deye ithal etmek ve işgalinde bulunan binaları 
tapulu veya tapusuz tasarruflarında bulundu
ranların bu kanun hükmünden faydalanmala
rına dair fıkra şekil bakımından değiştiril
mek, lâyihanın 3 ncü maddesi ikinci madde 
olarak ve kiracı olarak ikamet eden kimselerin 
de bu kanun hükümlerinden istifadelerini 
mümkün kılacak hüküm ilâve edilmek suretiy
le, lâyihanın ikinci maddesi tadilen üçüncü 
madde olarak, lâyihanın 4 ncü maddesi Hükü
metin teklifi veçhile aynen ve 5 nci maddesi, 
bir sene içinde almmıyan belgelerin tapu si
cil muhafızlığına tevdi edileceği hususunda hü
küm ilâvesi suretiyle, 6 ve 7 nci maddeler, ta
dilen 8, 9 neu maddeler aynen kabul edilmiş
tir. 

Şayi hisseli bir binanın hissedarlarının ve 
bir meskende ikâmet eden ailelerin bu kanun 
hükmünden ne suretle faydalanacakları husu
sunda ihzar olunan hüküm 10 neu maddenin 
son fıkrası olarak ilâve ve lâyihanın son fık
rası tayyedilmek suretiyle 10 neu madde kabul 
edilmiştir, 

Nafıa Encümeninin tesbit etmiş olduğu 11 
nci madde, son fıkrası tayyedilmek suretiyle. 
kabul edilmiş ve lâyihanın 12 nci maddesi üze
rinde cereyan eden müzakerelerden sonra ya
pılacak binaların inşa tarzları, adedleri, tip
leri, muhtelif aksamının ebadı gibi hususların 
lüzum ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 
Nafıa Vekâletince tesbiti, bulundukları ma
hal inşaata ve mer'i mevzuata uygun olmıyan 
yerler için iskân sahasının tesbiti hususu ile 
in|a edilecek meskenlerin tevzi usulünün icra 
Vekilleri Heyetinin salâhiyetine bırakılması uy
gun görülmüş ve bu maksatla madde yeniden tan
zim edilmek suretiyle kabul edilmiştir. 
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Lâyihanın, 13, 14, 15,16 ve 17 nci maddeleri 

aynen ve 18 nci maddesi ibare değişikliği ile, 
19 nen maddesi tadilen ve mütaakıp maddeler 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim olunan kanun lâ
yihası Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis yerine Mazbata M. 

Zonguldak 
8. Ataman 

Kâtip 
Tokad Antalya 

Ö. Sunar K. Akmantar 

Bu Mazbata M. 
Ordu 

B. Aksoy 

Balıkesir 
M. II. Timurtaş 

Çankırı 
T. Uygur 

Eskişehir 
M, Başkurt 

Muğla 
N. Poyrazoğlu 
Niğde 

C. Kavurmacıoğlu 8. Işbakan 
Siird Sinob 

Çorum 
Y. Gürsel 

İzmir 
B. Bilgin 

Ordu 

Erzurum 
Ş. Erker 
Manisa 

M. Kurbanoğlu 
Niğde 

İV. Kadıoğlu 
Rize 

1. AJcçal 
Trabzon 

M. D. Süalp N. Sertoğlu 
Trabzon 
/. Şener 

8, F. Kdlayctoğlu 
Yozgad 

D. Afcbel 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Muğla ve Denizli vilâyetleri dâhilinde vukua ge
len yer sarsıntısında zarar görenlere yapılacak 

yardım hakkında kanun, lâyiham 

MADDE 1. — Muğla ve Denizli vilâyetleri 
dâhilinde kendileri veya murisleri adlarına ta
puda kayıtlı binaları, 1957 yılındaki yer sarsın
tısında yıkılmış veya oturulamıyacak derecede 
hasara uğramış olanlarla bu binalarda kiracı 
bulunanlara borçlanmak suretiyle ve borçlan
ma bedelleri taksitle ödenmek şartiyle binalar 
ve mahallî mahiyetteki âmme tesislerini yaptır
mak üzere yıllık ödeme miktarı (10) milyon li
rayı geçmemek kaydiyle (30) milyon liraya ka
dar gelecek yıllara sâri taahhütlere girmeye 
Nafıa Vekili Ve faizleriyle birlikte bu miktarı 
geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Vekili 
mezundur. 

Bu maksatla Nafıa Vekâleti bütçesine konu
lacak paralar 1050 ve 2490 sayılı Kanun hüküm
leriyle mukayyet olmaksızın Maliye ve Nafıa 
Vekâletlerince müştereken hazırlanıp îcra Vekil
leri Heyetince kabul olunacak esaslar dairesin
de sarf olunur. 

Bu kanun gereğince köylerde yapılacak mes
kenlere ait tahminî bedellerin % 50 si Ziraat 
Bankasınca karşılanır ve senesi içinde yapıla
cak işler nazara alınmak suretiyle Nafıa Vekâ
letinin talebi üzerine adı geçen banka tarafın
dan mahsubu inşa edilen binaların müstahikle-
rine temliki sırasında yapılmak üzere Nafıa Ve
kâletinin Kızılay Cemiyeti nezdinde bu maksat
la açılan hesabına defaten yatırılır. 

MADDE 3. — Binaları tapuda kayıtlı olmı-
yanlar şehir ve kasabalarda belediye encümen
lerince, köylerde ise köy muhtar ve ihtiyar 
meclislerince tanzim ve idare heyetlerince tas
dik edilmiş mazbatalarla bu kanundaki haklar
dan faydalanırlar. 

MADDE 2. — Binaları iskâna mâni teşkil et-
miyecek derecede az hasar görenlerle Nafıa Ve
kâletince toplu inşaata imkân görülmiyen ma
hallerde zarar gören bina sahiplerine birinci 
maddedeki hükümler dâhilinde ve bu Vekâletçe 
tesbit edilecek esaslar dairesinde yardım yapı
labilir. 

NAFIA ENCÜMENİNİN TADİLİ , 

Muğla ve Denizli vilâyetleri dâhilinde vukua ge
len yer sarsıntısında zarar görenlere yapılacak 

yardım hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Muğla ve Denizli vilâyetleri 
dâhilinde kendileri veya murisleri adlarına ta
puda kayıtlı binaları 1957 yılındaki yer sarsın
tısında yıkılmış veya oturulamıyacak derecede 
hasara uğramış olanlarla bu binalarda kiracı 
bulunanlara borçlanmak suretiyle ve borçlanma 
bedelleri taksitle ödenmek şartiyle binalar ve 
mahallî mahiyetteki âmme tesislerini yaptırmak 
üzere birinci yıl (20), ikinci yıl (20), üçüncü yıl 
(10) milyon lirayı geçmemek kaydiyle (50) mil
yon liraya kadar gelecek yıllara sari taahhüt
lere girmeye Nafıa Vekili ve faizleriyle birlikte 
bu miktarı geçmemek üzere bono çıkarmaya Ma
liye Vekili mezundur. 

Bu maksatla Nafıa Vekâleti bütçesine konu
lacak paralar 1050 ve 2490 sayılı Kanun hüküm
leriyle mukayyedolmaksızm Maliye ve Nafıa ve
kâletlerince müştereken hazırlanıp İcra Vekille
ri Heyetince kabul olunacak esaslar dairesinde 
sarf olunur. 

Bu kanun gereğince köylerde yapılacak mes
kenlere ait tahmini bedellerin % 50 si Ziraat 
Bankasınca karşılanır ve senesi içinde yapılacak 
işler nazara alınmak suretiyle Nafıa Vekâletinin 
talebi üzerine adı geçen banka tarafından mah
subu inşa edilen binaların müstahiklerine tem
liki sırasında yapılmak üzere Nafıa Vekâletinin 
Kızılay Cemiyeti nezdinde bu maksatla açılan 
hesabına defaten yatırılır. 

MADDE 2. — Hükümetin 3 ncü maddesi 2 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Binaları iskâna mâni teşkil 
etmiyecek derecede az hasar görenlerle Nafıa 
Vekâletince toplu inşaata imkân görülmeyen 
mahallerde zarar gören bina sahiplerine bi
rinci maddedeki hükümler dâhilinde ve bu ve
kâletçe tesbit edilecek esaslar dairesinde yar
dım yapılabilir. Bu yerde kiracı olarak otu-

( S. Sayısı : 236 ) 



MALÎYE ENCÜMENİNİN TADÎLt 

Muğla, Denizli ve Bohı vilâyetleri dâhilinde vu
kua geUn yer sarsıntısında zarar görenlere ya

pılacak yardfim hakkında Kamun 

MADDE 1. — Muğla, Denizli ve Bolu vilâ
yetleri dâhilinde kendileri veya murisleri adla
rına tapuda kayıtlı olan ve olmıyan binaları, 
1957 yılındaki yer sarsıntısında yıkılmış veya 
oturulamıyacak derecede hasara uğramış olan
larla bu binalarda kiracı bulunanlara borçlan
mak suretiyle ve borçlanma bedelleri taksitle 
ödenmek şartiyle binalar ve mahallî mahiyette
ki âmme tesislerini yaptırmak üzere yıllık öde
me miktarı (20 - 20 - 10) milyon lirayı geçme
mek kaydiyle (50) milyon liraya kadar gelecek 
yıllara sâri taahhütlere girmeye Nafıa Vekili 
ve faizleriyle birlikte bu miktarı geçmemek 
üzere bono çıkarmaya Maliye Vekili mezundur. 

Bu maksatla Nafıa Vekâleti bütçesine konu
lacak paralar 1050 ve 2490 sayılı Kanun hüküm
leriyle mukayyet olmaksızın Maliye ve Nafıa 
Vekâletlerince müştereken hazırlanıp icra Ve
killeri Heyetince kabul olunacak esaslar daire
sinde sarf olunur. 

Bu kanun gereğince köylerde yapılacak mes
kenlere ait tahmini bedellerin % 50 si Ziraat 
Bankasınca karşılanır ve senesi içinde yapıla
cak işler nazara alınmak suretiyle Nafıa Vekâ
letinin talebi üzerine adı geçen banka tarafın
dan mahsubu inşa edilen binaların müstahikle-
rine temliki sırasında yapılmak üzere Nafıa Ve
kâletinin Kızılay Cemiyeti nezdinde bu maksat
la açüan hesabına defaten yatırılır. 

MADDE 2. -~ Hükümet teklifinin 3 ncü 
maddesi 2 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. •— Hükümet teklifinin 2 nci 
maddesi 3 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

7 -
I BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya vilâyet
leri dâhilinde vukua gelen yer sarsılışında zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkında kanun lâ~ 

yihası 

MADDE 1. — Muğla, Denizli, Bolu, Aydın 
ve Sakarya vilâyetleri dâhilinde kendileri veya 
murisleri adlarına tapulu veya tapusuz mutasar
rıf oldukları binaları, 1957 yılındaki yer sarsın
tısında yıkılmış veya oturulamıyacak derecede ha
sara uğramış olanlarla.bu binalarda kiracı bulu
nanlara borçlanmak suretiyle ve borçlanma be
delleri taksitle ödenmek şartiyle binalar ve ma
hallî mahiyetteki âmme tesislerini yaptırmak üze
re yıllık ödeme miktarı (20 - 20 - 10) milyon li
rayı geçmemek kaydiyle (50) milyon liraya kadar 

I gelecek yıllara sâri taahhütlere girmeye Nafıa 
Vekili ve faizleriyle birlikte bu miktarı geçme
mek üzere bono çıkarmaya Maliye Vekili mezun
dur. 

Bu maksatlü Nafıa Vekâleti-bütçesine konula
cak paralar 1050 ve 2490 sayılı Kanun hükümle
riyle mukayyet olmaksızın Maliye ve. Nafıa Vekâ
letlerince müştereken hazırlanıp icra Vekillleri 
Heyetince kabul olunacak esaslar dairesinde sarf 
olunur. 

Bu kanun, gereğince köylerde, yapılacak mes-
I kenlere ait tahminî bedellerin % 50 si Ziraat 

Bankasınca karşılanır ve senesi içinde yapılacak 
isler nazara alınmak suretiyle Nafıa Vekâletinin 
talebi üzerine adı geçen banka tarafından mah
subu inşa edilen binaların müstahiklerine temli
ki sırasında yapılmak üzere Nafıa Vekâletinin Kı
zılay Cemiyeti nezdinde-bu maksatla açılan hesa
bına defaten yatırılır. 

MADDE 2. — Binaları tapuda kayıtlı olmı-
yanlar ve kiracılar, şehir ve kasabalarda belediye 

I encümenlerince, köylerde ise köy muhtar ve ih
tiyar meclislerince tanzim ve idare heyetlerince 

J tasdik edilmiş mazbatalarla bu kanundaki haklar
dan faydalanırlar. 

MADDE 3. — Binaları iskâna mâni teşkil et-
miyeeek derecede az hasar görenlerle Nafıa Ve
kâletince toplu inşaata imkân görülmiyen mahal
lerde zarar gören bina sahiplerine birinci madde
deki tahsisattan bu kanun hükümleri dâhilinde 
ve bu Vekâletçe tesbit edilecek esaslar dairesin-

I de yardım yapılabilir. 
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MADDE 4. —/Yıkılan veya ağır hasara uğ-
nyan binalara ait arsalarla hasar görmemiş ve 
istimlâkine lüzum ve zaruret bulunan gayrimen-
kullerin bedelleri köylerde köy ihtiyar meclisle
rinden iki, vazifeli fen adamlarından bir kişi
den olmak üzere üç kişilik, şehir ve kasabalar
da belediye meclisi âzasından, mülk sahiplerin
den ve vazifeli fen adamlarından seçilecek keza 
üç kişilik komisyonlar marifetiyle takdir edilir. 

Mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından 
teşkil edilecek bu komisyonlar aralarından seçe
cekleri reisin başkanlığında çalışır ve ekseriyet
le karar verirler. 

İstimlâki yapılacak gayrimenkullerin arsala
rının tahminî yüz ölçümleri metre karesine ve 
üzerinde bina varsa tümüne takdir edilen kıy
meti mal sahibinin adı ve soyadını, sokak ve 
mevkiini ihtiva eden ve yukarıki komisyonlar 
tarafından hazırlanan cetveller on gün müddet
le mahallî imkân ve şartlara göre ilân olunur. 

Takdir ettirilen kıymetlere ilgililer ilân müd
detinin hitamından itibaren beş gün içinde as
liye hukuk mahkemesinde dâva açabilirler. Dâva 
dilekçesinin mahkemece kaydedildiği günden 
itibaren sekiz gün içinde taraflar diğer dâvala
ra tercihan mahkemeye çağrılırlar. Bu dâvalar 
basit muhakeme usulüne tâbidir. Kıymete ait 
dâvanın açılması veya temyiz talebi, bu kanuna 
göre yapılacak muameleleri ve inşaat ameliye
sini hiçbir suretle durdurmaz. Bu dâvalar do-
layısiyle mahkemelerce ihtiyati tedbir karan ve
rilmez. 

MADDE 5. — Dördüncü maddede yazılı iti
raz müddetinin sonunda itiraz edilmiyen gayri
menkullerin kıymetlerini gösteren belgeler sa
hipleri adına tanzim olunarak belediye ve köy 
ihtiyar meclislerince müracaatlerinde kendileri
ne veya kanuni mümessillerine verilir. Hisseli 
veya intikali yapılmamış gayrimenkullerin kıy
met belgeleri hissedarları veya kanuni mirasçı
ları namına tanzim olunur. Kıymet belgeleri
nin birer örnekleri mahallî tapu dairesine tevdi 
olunur. 

jBu taymet belgelerinin kayıtlan vali veya 

Nft. E. 

ranlar da 1 nci ve 2 nci maddelerdeki haklar
dan faydalanırlar. 

MADDDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

5 nci maddesi 
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MADDE 4. — Hükümet teklifinin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 5. — Hükümet teklifinin 5 nci 
maddesi »ynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmi§tir. 

MADDE 5. — Dördüncü maddede yazılı iti
raz müddetinin sonunda itiraz edilmiyen gayri-
menkullerin kıymetlerini gösteren belgeler sahip
leri adına tanzim olunarak belediye ve köy ihti
yar meclislerince müracaatlerinde kendilerine ve
ya kanuni mümessillerine verilir. Hisseli veya in
tikali yapümmmış gayrimenkullerfn kıymet bel
geleri hissedarları veya kanuni mirasçıları namı
na tanzim olunur. Kıymet belgelerinin birer ör
nekleri mahallî tapu dairesine tevdi olunur. 

Bu kıymet belgelerinin kayıtları Vali veya 
Kaymakam tarafından tasdikli defterlerde tutu
lur. 
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kaymakam tarafından tasdikli defterlerde tutu
lur. 

Tapuda kaydı bulunmıyan veya mülkiyeti 
ihtilaflı veyahut veraset ilâmı ibraz edilmemiş 
olan gayrimenkullere ait kıymet belgelerine mal 
sahibinin veya mutasarrıfının adı yazılmıyarak 
sadece ada ve parsel sayısı, yüz ölçümü ve ev
safı ile takdir edilen bedeli kaydedilir ve bunlar 
belediye veya köy kasasında muhafaza edilerek 
sahipleri belli oldukça isimleri yazılıp kendilerine 
verilir. Bu nevi belgelere ait bedeller Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yatırılır, 

îlân tarihinden itibaren on yıl içinde sahibi 
çıkmayan kıymet belegeleri hükümsüz addedilir 
ve bankadaki mukabilleri Hazineye irat kaydolu
nur. 

MADDE 6. — Beşinci madde gereğince tamim 
olunan kıymet belgelerinde yazılı miktarlar borç
lanma bedellerine mahsubolunur. Bu belgelere 
ait gayrimenkullerin tapu kayıtları tapu dairele
rince, kendilerine tevdi olunan belge örneklerine 
müsteniden Hazine namına tashih ve tescil edilir. 

MADDE 7. — Bu kanuna göre üzerine bina ya
pılacak arsa ve araziden Hazineye, özel idarelere, 
belediyelere, köylere ve katma bütçeli dairelere 
(Vakıflar hariç) aidolanlar âmme hizmetlerine tah
sis edilmiş bulunmamak şartiyle Nafıa Vekâletinin 
talebi üzerine bedelsiz olarak bu işe terk olunur. 
Eşhasa ait gayrimenkullerde istimlâk Kanunu hü
kümleri gereğince istimlâk olunur. Ancak istim
lâk bedelleri vergi kıymetlerinin 15 mislini geçe
mez. 

Bu yerlerde imar ve parselasyon plânları ile 
aplikasyon işleri Nafıa Vekâletince yaptırılır. 
îmar plânına göre Hükümet konağı, hastane, okul 
cami, gibi umuma mahsus binalar için tefrik edi
lecek eşhas mülkiyetinde olan arsa bedelleri bu 
kanunla temin edilen tahsisattan karşılanır. Bu 
gibi yerlere ait istimlâk bedelleri yer sarsıntısın
dan zarar görenler için yaptırılan bina bedelle
rinin mahiyetinin hesabında nazarı itibare alın
maz. Üzerine cami, okul yaptırılacak olan Hazine 
arsaları vilâyet veya köy hükmi.şahsiyetine bedel
siz olarak terkolunur. 

MADDE 8. —"Bu kanuna göre inşa edilecek 
binalar için yapılacak sarfiyat ile arsa bedelleri 

Na. E. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanuna göre üzerine bi
na yapılacak arsa ve arazide Hazineye, özel 
idarelere, belediyelere, köylere ve katma bütçe
li dairelere (vakıflar hariç) aidolanlar âmme 
hizmetlerine tahsis edilmiş bulunmamak şar
tiyle Nafıa Vekâletinin talebi üzerine bedelsiz 
olarak bu işe terk olunur. Eşhasa ait gayri-
menkûllerde İstimlâk Kanunu hükümleri ge
reğince istimlâk olunur. 

Bu yerlerde imar ve parselasyon plânları 
ile aplikasyon işleri Nafıa Vekâletince yaptı
rılır. îmar plânına göre Hükümet konağı, has
tane, okul, eami gibi umuma mahsus binalar 
için tefrik edilecek eşhas mülkiyetinde olan ar
sa bedelleri bu kanunla temin edilen tahsisat
tan karşılanır. Bu gibi yerlere ait istimlâk be
delleri yer sarsıntısından zarar görenler için 
yaptırılan bina bedellerinin maliyetinin hesa
bında nazarı itibara alınmaz. Üzerine eami, okul 
yaptırılacak olan Hazine arsaları vilâyet veya 
köy hükmi şahsiyetine bedelsiz olarak terk olu
mu. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — Hükümet teklifinin 6 neı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümet teklifinin 7 nei 
. maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümet teklifinin 8 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

11 -
i B. E. 

Tapuda kaydı bulunmıyan veya mülkiyeti ili-
I tilâflı veyahut veraset ilâmı ibraz edilmemiş olan 
I gayrimenkullere ait kıymet belgelerine mal sa

hibinin veya mutasarrıfının adı yazılmıyarak sa
dece ada ve parsel sayısı, yüz ölçümü ve evsafı 

I ile takdir edilen bedeli kaydedilir ve bunlar bir 
sene müddetle belediye veya köy kasasında mu
hafaza edilerek sahipleri belli oldukça isimleri 
yazılıp kendilerine verilir. Bir sene içinde alm-
mıyan belgeler Tapu Sicil Muhafızlığına tevdi 
edilir. Bu nevi belgelere ait bedeller Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yatırılır. 

ilân tarihinden itibaren on yıl içinde sahibi 
I çıkmıyan kıymet belgeleri hükümsüz addedilir 

ve bankadaki mukabilleri Hazineye irad kaydo
lunur. 

MADDE 6. — Beşinci madde gereğince tan
zim olunan belgelere ait gayrimenkullerin tapu 
kayıtları tapu dairelerince, kendilerine tevdi 
olunan belge örneklerine müsteniden Hazine na
mına tashih ve tescil edilir. 

MADDE 7. — Bu kanuna göre üzerine bina 
yapılacak arsa ve araziden Hazineye, özel ida
relere, belediyelere, köylere ve katma bütçeli 
dairelere (Vakıflar hariç) aidolanlar âmme hiz
metlerine tahsis edilmiş bulunmamak şartiyle 
Nafıa Vekâletinin talebi üzerine bedelsiz olarak 
bu işe terk olunur. Eşhasa ait gayrimenkullerde 
İstimlâk Kanunu hükümleri gereğince istimlâk 
olunur. 

I Bu yerlerde imar ve parselasyon plânları ile 
aplikasyon işleri Nafıa Vekâletince yaptırılır. 
İmar plânına göre Hükümet konağı, ~ hastane, 
okul, cami gibi umuma mahsus binalar için tef
rik edilecek eşhas mülkiyetinde olan arsa bedel
leri bu kanunla temin edilen tahsisattan karşı
lanır. Bu gibi yerlere ait istimlâk bedelleri yer 
sarsıntısından zarar görenler için yaptırılan bi
na bedellerinin maliyetinin hesabında nazarı iti
bara alınmaz. Üzerine cami, okul yaptırılacak 
olan Hazine arsaları vilâyet veya köy hükmi şah
siyetine bedelsiz olarak terk olunur. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nei maddesi ay-
I nen kabul edilmiştir. 
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mecmuu o binaların maliyet bedellerini teşkil 
eder. 

Buı maliyet bedellerinden sahiboldukları kıy
met belgelerinde yazılı miktarlar çıktıktan sonra 
kalan bedeller borçlandırılmaya esas alınır. Kıy
met belegesindeki bedellerin fazla olması halinde 
aradaki fark Nafıa Vekâletince belge sahiplerine 
defaten Ödenir. 

MADDE 9. — Bu kanuna göre yapılacak bi
nalardan şehir ve kasabalardakiler Türkiye 
Emlâk Kredi ve köydekiler Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası lehine borçlanma bedelleri 
üzerinden birinci derece ve sırada ipotek tesin 
edilmek suretiyle bu kanundan faydalanacak 
kimselere temlik edilirler. Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat Bankası lehine ipotek tesis olunacak 
binaların bankaca 3202 sayılı Kanun hükümle
rine göre tahsil olunacak borçlanma bedellerin
den banka alacağı kapandıktan sonra Hazine
nin alacağını teşkil eden kısımlar Hazine hesa
bına yatırılır. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası lehine ipotek 
tesis olunacak binaların bankaea 4947 sayılı 
kanun hükümlerine göre tahsil edilecek borç
landırma bedelleri keza Hazine hesabına yatı
rılır. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerinden 
faydalanmak için kendilerine bina yaptırılacak 
olanların kanunun neşri tarihinden itibaren en 
geç altı ay içinde mahallin en büyük mülkiye 
âmirine beyanda bulunmaları ve taahhütname 
vermeleri mecburidir. îhale veya emanet sure-
tiyle inşaata başlandıktan sonra taahhüdünden 
dönenlere ait binalar satılarak muacceliyet kes-
bettirilen borçlanma bedeli kapatılır. Satış be
deli borçlanma bedelinden az olursa farkı ta
ahhütname sahibinden 3202 veya 4947 sayılı ka
nunlar hükümlerine göre alınır. 

Hissedarlar birden fazla aile teşkil etmekte 
iseler her aile ayrı ayrı bu kanun hükümlerin
den faydalanır. 

Na. E 

MADDE 9. —- Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 9. — Hükümet teklifinin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

9 ncu 

MADDE 10. — Hükümet teklifinin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi * 
-en kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerinden 
faydalanmak için kendilerine bina yaptırılacak 
olanların kanunun neşri tarihinden itibaren en 
geç altı ay içinde mahallin en büyük mülkiye 
âmirine beyanda bulunmaları ve taahhütname 
vermeleri mecburidir. İhale veya emanet sure
tiyle inşaata başladıktan sonra taahhüdünden 
dönenlere ait binalar satılarak muacceliyet kesb-
ettirilen borçlanma bedeli kapatılır. Satış be
deli borçlanma bedelinden az olursa farkı taah
hütname sahibinden 3202 veya 4947 sayılı ka
nunlar hükümlerine göre alınır. 

Şayi hisseli bir bina hissedarları yine şayi 
hisseli olarak bir tek bina yaptırılması içirt bu 
kanun hükümlerinden faydalanırlar. Yıkılan ve
ya ağır hasara uğrıyan meskende birden fazla 
aile ikamet ettiği takdirde her aile ayrı ayrı bu 
kanun hükümlerinden faydalanır. 

( 
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MADDE 11. — Bu kanuna göre yaptırılan 
binaların borçlanma bedelleri faizsiz olarak 20 
yılda ve senelik eşit taksitlerle tahsil olunur. 
î lk taksit temlik tarihinden bir yıl sonra baş
lar ve köylerde vâde, mahsul zamanına göre tâ
yin edilir. Her hangi bir taksitin zamanında 
ödenmemesi hâlinde ödenmiyen günler için se
nelik yüzde 5 hesabiyle faiz alınır. Birbirini 
takibeden üç yıl taksitlerinin ödenmemesi ha
linde borç faizleriyle birlikte muacceliyet kes 
beder. 

Ancak köylerde (Kuraklık ve âfet gibi) 
mücbir veya fevkalâde bir sebep yüzünden tak
sitlerin vâdesinde ödenememesi halinde Ziraat 
Bankası mevzuatına göre tecil muamelesi ya» 
pılır. 

MADDE 12. — Yapılacak binaların yapı 
şartları, yerleri, adedleri, inşa tarzları, tipleri, 
muhtelif aksamının ebadı ve diğer, hususlar 
lüzum ve ihtiyaca göre Nafıa Vekâletince tes-
bit ve tâyin olunur. 

Binalar müstehliklerine eivariyet ve mahal-
liyet gözetilmek suretiyle önce mülk sahipleri 
arasında ve noter huzurunda çekilecek kur 'a 
ile tevzi ve temlik edilir. 

MADDE 13. — Yıkılan ve ağır hasara uğ-
rıyan binalarda birlikte oturan aile efradına ve 
vârislerin taaddüdü halinde bunlara birden faz
la bina yaptırılamıyacağı gibi kendisine veya 
eşine ait o yerde müstakil başka bir binası olan
lara da bina verilemez. 

MADDE 14. — Bu kanuna göre yapılacak bi
nalara lüzumlu her cins tomruk ve kereste Na
fıa Vekâletinin talebi üzerine Ziraat Vekâletin
ce en yakın Devlet Orman işletmeleri, istif yer
leri veya fabrikalarından şehir ve kasabalar için 
maliyet bedeli üzerinden köyler için mevcut is
tiflerden yalnız kesme, taşıma, imal masrafları 
karşılığında tomruk veya kereste verilir. 

MADDE 15. — Bu kanun gereğince yapı lan; 
binaların 1837 sayılı Kanunun muaddel 4 ncü 
ve 6188 sayılı feanunun 13 ncü maddelerindeki 

Na. E. 

MADDE 11. — Bu kanuna göre yaptırılan 
binaların borçlanma bedelleri faizsiz olarak 20 
yılda ve senelik eşit taksitlerle tahsil olunur. İlk 
taksit temlik tarihinden bir yıl sonra başlar ve 
köylerde vâde, mahsul zararına göre tâyin edilir. 
Her hangi bir taksidin zamanında ödenmemesi 
halinde ödenmiyen günler için senelik % 5 hesa
biyle faiz alınır. Birbirini takibeden üç yıl tak
sitlerinin ödenmemesi halinde borç faizleriyle 
birlikte muacceliyet kesbeder. 

Ancak köylerde (kuraklık ve âfet gibi) müc
bir veya fevkalâde bir sebep yüzünden taksitle
rin vâdesinde ödenememesi halinde Ziraat Ban
kası mevzuatına göre tecil muamelesi yapılır. 

Yaptırılan evlerin temliki sırasında temlik 
edilecek şahsın geçim durumu, bakmaya mecbur 
olduğa aile efradının sayısı göz önünde tutularak 
maliyet bedellerinden % 50 sini geçmemek üze
re bir kısmının tenziline İcra Vekilleri Heyeti 
salahiyetlidir. 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13, — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15 .— Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 11. — Nafıa Encümeninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümet teklifinin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13, — Hükümet teklifinin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümet teklifinin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Hükümet teklifinin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 11. — Bu kanuna göre yaptırılan 
binaların borçlanma bedelleri faizsiz olarak (20) 
yılda ve senelik eşit taksitlerle tahsil olunur. 
İlk taksit temlik tarihinden bir yıl sonra başlar 
ve köylerde vâde mahsul zamanına göre tâyin 
edilir, i ler hangi bir taksitin zamanında öden
memesi halinde odenmiyen günler için senelik 
% 5 hesabiyle faiz alınır. Birbirini takibeden 
üç yıl taksitlerinin ödenmemesi halinde borç fa
izleriyle birlikte muacceliyet kesbeder. 

Ancak, köylerde (kuraklık ve âfet gibi) müc
bir v«\ya fevkalâde bir sebep yüzünden taksit
lerin vâdesinde ödenmemesi halinde Ziraat Ban
kası mevzu atına göre tecil muamelesi yapılır. 

MADDE 12. - yapılacak binaların yapı 
şartları, yerleri, adedleri, inşa tarzları, tipleri, 
muhtelif aksamının ebadı ve diğer hususlar lü
zum ve ihtiyaca göre Nafıa Vekâletince ve mev
kilerin değiştirilmesi gerektiği takdirde yeni 
iskân sahalarının mahalli ile yapılacak binala
rın civariyet ve mahalliyet gözetilmek suretiyle 
tevzi sekli ve esasları icra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle tesbit olunur. 

MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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muafiyetten istifade edebilmeleri için mezkûr 
maddeler mucibince beyanname vermeleri şart
tır. Bu beyannameler binaların bak sahiplerine 
teslimi tarihinden itibaren üç ay içinde verilir. 

MApDE 16. — Maliye Vekâletiyle Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası arasında kararlaştırılacak esas
lara göre tesbit edilecek tahsil giderleri ve ban
ka faizleri Maliye Vekâleti bütçesinden ödenir. 

MADDE 17. — Bu kanunun hükümlerine 
göre yapılacak bilcümle işlerle toplu olarak ye
niden inşa edilecek mahaller için gerekli istim
lâkleri ve lüzumu kadar memur evlerini ve yol, 
su, kanalizasyon ve elektrik tesislerini yaptır
mak için lüzumlu her türlü masrafları bu ka
nunda yazılı tahsisattan sarfa Nafıa Vekili yet
kilidir. 

Hükümet konağı, hastane, okul ve emsali 
âmme hizmetlerine ait binalar ilgili vekaletler
ce alınacak tahsisatlara göre tercihan yaptırı
lır. 

MADDE 18. —- Bu kanuna göre bina yaptı
rılacak yerlerle Nafıa Vekâletince lüzum gösteri
lecek mahallerin kadastrosu ilânlar yapılmamak, 
kadastro komisyonu kurulmamak, .kadastro pos
talarına belediyece iki bilir kişi verilmek ve ta
sarruf tetkikleri mahallî kadastro müdürü tara
fından ifa olunmak suretiyle 2613 sayılı Kanuna 
tevfikan ve tercihan Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünce yaptırılır. 

Bu işte çalışacak olanların harcıranları ve 
kadastro işine ait bilcümle masraflar bu kanunla 
temin edilen tahsisattan ödenir. 

MADDE 19. — Gelir ve Kurumlar Vergisi 
mükellefleri tarafından yer sarsıntısından zarar 
görenlere yardım maksadiyle merkezde ve vilâ
yetlerde kurulan yardım komitelerine 1957 malî 
yılında yapılacak olan nakdî bağış ve yardımlar 
yıllık beyanname ile belirtilecek gelirlerden ve 
kurum kazançlarından indirilir. 

Birinci fıkrada yazalı komitelere hakiki ve 
hükmi şahıslar tarafından vâki olacak bilûmum 
bağışlar ile mezkûr komitelerin yapacağı yardım
lar Veraset ve intikal Vergisiyle resim ve harç
lardan, hasılatı tamamen yer sarsıntısından za-

Na. E. 

MADDE 16. — Hükümetin 16 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir^ 

MADDE 17. — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

18 nci maddesi 

MADDE 19. — Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Mal. E. 

MADDE 16. — Hükümet teklifinin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Hükümet teklifinin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Hükümet teklifinin 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Hükümet teklifinin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 16. — Hükümetin 16 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanuna göre bina yaptı
rılacak yerlerle Nafıa Vekâletince lüzum gösteri
lecek mahallerin kadastrosu ilânların yapılma
sına, kadastro komisyonu kurulmasına hacet 
kalmaksızın kadastro postalarına belediyece iki 
bilirkişi verilmek ve tasarruf tetkikleri mahallî 
kadastro müdürü tarafından ifa olunmak sure
tiyle 2613 sayılı Kanuna tevfikan ve tercihan 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünce yaptı
rılır. 

Bu işte çalışacak olanların harcırahları ve 
kadastro işine ait bilcümle masraflar bu kanunla 
temin edilen tahsisattan ödenir. 

MADDE 19. — Gelir ve Kurumlar Vergisi 
mükellefleri tarafından yer sarsıntısından zarar 
görenlere yardım maksadiyle merkezde ve vilâ
yetlerde kurulan yardım komitelerine yapılacak 
olan nakdî bağış ve yardımlar yıllık beyanname 
ile belirtilecek gelirlerden ve kurum kazançların
dan indirilir. 

Birinci fıkrada yazılı komitelere hakiki ve 
hükmi şahıslar tarafından vâki olacak bilûmum 
bağışlar ile mezkûr komitelerin yapacağı yar
dımlar Veraset, İntikal Vergisiyle resim ve 
harçlardan, hasilâtı tamamen yer sarsıntısından, 
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rar görenlere tahsis edilmek üzere tertibolunan 
temsil, konser, balo ve spor eğlenceleri hasılatı 
her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulur. 

Yardım komiteleri emrinde toplanan bağış 
paralarından bina inşasına tahsisi mümkün olan 
paralar Kızılay Cemiyeti Umumi merkezinde 
açılacak hususi bir hesapta toplanır. Ve bu pa
ralar yer sarsıntısından zarar görenler için yapı
lacak binaların inşaatında sarf olunmak üzere 
Kızılayca Nafıa Vekâleti emrine tahsis olunur. 
Bağışlardan elde edilip binaların inşaatında kul
lanılan paralar maliyet hesabından düşüülür. 

MADDE 20. — Bu kanunun tatbiki dolayı -
siyle yapılacak bilûmum gayrimenkul alım, sa
tım, ipotek ve tapu ve kadastro muameleleri her 
türlü hare ve resimden muaftır. 

MADDE 21. — Bu kanunun şümulüne giren 
gayrimenkul lerin vergi borçları tapuca tescil mu
amelesinin yapılmasına mâni teşkil etmez. 

MADDE 22. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 23. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

22 . V . 1957 

Na. E. 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 

Başvekili 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili Adliye Vekili 
G. Yardımcı H. A. Göktürk 

Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 
İV. Gedik 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
II. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif Vekili Hariciye V. V. 

T. îleri E. Menderes 
İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve îç. Mv. Vekili 

A. Aker N. Kör ez 
Güm. ve înh. Vekili Ziraat Vekili 

H. Eüsman E. Budakoğlu 
Münakalât Vekili Çalışma Vekili 

A. Demirer M. Tarkan 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

MADDE 20. — Hükümetin 20 nci maddesi 
avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Hükümetin 21 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Hükümetin 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Hükümetin 23 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Mal. E. 

MADDE 20. — Hükümet teklifinin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 
zarar görenlere tahsis edilmek üzere tertibolunan 
temsil, konser, balo ve spor eğlenceleri hasılatı 
her türlü yergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulur. 

Yardım komiteleri emrinde toplanan bağış 
paralarından bina inşasına tahsisi mümkün olan 
paralar Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinde 
açılacak hususi bir hesapta toplanır ve bu para
lar yer sarsıntısından zarar görenler için yapı
lacak binaların inşaatında sarf olunmak üzere 
Kızılayca Nafıa Vekâleti emrine tahsis olunur. 
Bağışlardan elde edilip binaların inşaatında kul
lanılan paralar maliyet hesabından düşülür. 

MADDE 20. — Hükümetin 20 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Hükümet tjeklifinin 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Hükümetin 21 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Hükümet teklifinin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Hükümet teklifinin 23 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Hükümetin 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Hükümetin 23 ncü maddesi 
ajmen kabul edilmiştir. 

»©-<< 
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Devre : X 
içtima: 3 S. S A Y I S I : 

Bursa Mebusu ibrahim Oktem'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/501) 

T. C, u , 77 . 1957 
Başvekâlet 

Zat ve Yazı îşleH Umum Müdürlüğü 
E. No : 6/2 -967 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

25 . II . 1957 günü Karaman'da Emniyet Kahvesinde siyasi propaganda maksadiyle toplan
tı tertibettiği ve 6761 sayılı Kanuna muhalif fiil ve harekette bulunduğu ihbar aranan Bursa 
Mebusu İbrahim öktem hakkında mezkur kanunun 2 nci maddesine tevfikan takibat yapıla
bilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 riei maddesi hükmü dairesinde gereken karar ve
rilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 3 . IV . 1957 tarih ve 9025 sayılı tezkere sureti il« 
eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Mmd&ru 

3. IV. 1957 

özü: Aleyhine suç ihbar olunan Bursa Mebusu 
ibrahim öktem hakkındaki evrakın takdim kılın
dığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

25. I I , 1957 günü Karaman'da Emniyet kahvesinde siyasi propaganda maksadiyle bir toplan
tı tertibederek bu toplantıda; «Dört dönüm tarla dağıtmakla, traktör getirmekle memleket kal-
kınmaz» gibi sözlerle Hükümet icraatını tenkidetmekle beraber, (reylerinizi enaice vermeyin) de
mek suretiyle Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki 6761 sayılı Kanuna muhalif fiil ve 
harekette bulunduğu ihbar olunan Bursa Mebusu ibrahim öktem hakkında mezkûr kanunun 2 
nci maddesine tevfikan takibat icrası için mumaileyhin teşriî masuniyetinin ref'i talebiyle Kara
man Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden gönderilen hazırlık tahkikatı evrakı ibrlikte takdim kı
lınmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktezasının ifasına delâlet 
buyrulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Prof. Dr. E. A. Göktürk 
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T. C. 
Adliye Vekâleti 

Ceza İş. 77. Müdürlüğü 
Sayı: 9025 özel 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

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

Muhtelit Encümen 
Esas No: S/501 
Karar No: 27 

4. VI. 1957 

Yüksek Reisliğe 

25 . I I . 1967 günü Karaman'da Emniyet kah
vesinde siyasi propaganda maksadiyle toplan
tı tertibettiği ve 6761 sayılı Kanuna muhalif 
fiil ve harekette bulunduğundan dolayı suçlu 
sanılan Bursa Mebusu ibrahim öktem'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkındaki Başve
kâletin 6-2/967 sayı ve 11. IV*. 1957 tarihli tez
keresiyle ilişiği dosya Muhtelit Encümenimize 
havale edilmekle bu baptaki dosyanın tetkiki 
ve neticeye göre mazbatasının yazılması için, 
Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi gereğin
ce kur'a suretiyle ayrılan İhzari Encümene tev
di edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Bursa Mebusu ibrahim ök-
tem'e îsnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçlar 
dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına it
tifakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen Reisi Bu M. Muharriri 

Manisa 
M. Tümay H. 

Afyon K. Ankara 
K. özçoban H. Türegün 

Aydın Balıkesir 
N. Geveci V. Asena 

Bursa Çankırı 
M. Erkuyumcu C. Boynuk 

imzada bulunamadı 
İsparta izmir 

Niğde 
B, Ülkün 

Aydın 
C. Ülkü 
Bingöl 
N. Araş 
Erzurum 

A. Eryurt 

Kırşehir 
Z. H. Velibeşe M. A. Sebük M, Mahmuâoğlu 

imzada bulunamadı 
Kütahya Malatya 

S. S. Nasuhoğlu N. Ocdkcıoğlu 
Ordu Trabzon 

F. Ertekin S. Dilek C 
Yozgad Ankara 

M. Ataman R, Eren 

Muğla 
İV. özsan 

Tokad 
>. Hacibaloğlu 

Eskişehir 
H. Sezen 

mmmmUm^mt* 
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Devre : X 1 * * û 
İçtima: 3 S. S A Y I S I ; ZOÎi 

Diyarbakır Mebusu Mehmed Hüsrev Ünal'ın teşriî masuniyetinin 
kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazba

tası (3/494) 

T. C. 
Başvekâlet 1 . IV' . 1957 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. N. 6/2-850 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Arsa tahsisi işinde kanuna aykırı hareket etmekten sanık Diyarbakır Belediye Reisi Nuri 
Onur'un suç ortaklarından olup halen Diyarbakır Mebusu bulunan Mehmet Ünal hakkında takibat 
yapılabilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar 
verilmek üzere Dahiliye Vekâletinden alman 15 . III . 1957 tarih ve 82-175/127 sayılı tezkere su
retiyle eki dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Dahiliye Vekâletinin 15.111.1957 tarih ve 82-175/127 sayılı tezkeresi suretidir 

özü : Diyarbakır Belediye Reisi Nuri Onur 
ve arkadaşları Hk. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Arsa tahsisi işinde kanuna aykırı hareket etmekten sanık Diyarbakır Belediye Reisi Nuri 
Onur'un suç ortaklarından olup halen Diyarbakır Mebusu bulunan Mehmet Ünal hakkında Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine göre muamele ifa edilmek üzere Mülkiye Müfettişli-
ğince tanzim olunan 22 . II . 1957 gün ve 19 sayılı rapor eki ile birlikte sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 15 . III . 1957 

Dahiliye Vekili 
' Dr. N. Gedik 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

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

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3 - 494 

Karar No. 34 

4 .VI. 1957 

Yüksek Reisliğe 

Diyarbakır Mebusu Mehmet Hüsref Ünal'a; 
Mebus seçilmezden evvel Diyarbakır Belediye 
Encümeni âzası bulunduğu sırada diğer vazife 
arkadaşlariyle birlikte Yenişehir'deki arsa satış
larında vâki iltimas ve tercih sebebiyle vazifesin
de kanuna aykırı harekette bulunmak suçu isnad-
edilmiş olmakla teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı hakkındaki Başvekâletin 6/2 - 850 sayı ve 
1 . IV . 1957 tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya 
Muhtelit Encümenimize havale edilmekle bu bap
taki dosyanın tetkiki ve neticeye göre mazbatası
nın yazılması için, Dahilî Nizamnamenin 178 nci 
maddesi gereğince kur 'a suretiyle ayrılan İhzari 
Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda, hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenil) görüşüldük
ten sonra adı geçen Diyarbakır Mebusu Mehmet 
Hüsrev Ünal'a isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı 
suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla, yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci madde
si gereğince Devre sonuna bırakılmasına ittifak
la karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen Reisi Bu M. Muharriri 
Manisa 

M. Tümay 

Afyon K. 
K. özçoban 

Aydın 
N. Geveci 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

/ / . 

Ankara 
H. Türegün 
Balıkesir 
V. Asena 

Çankırı 
C. Boynuk 

Niğde 
H. Ülkün 

Aydın 
C. Ülkü 
Bingöl 

N. Araş 
Erzurum 

A. Eryurt 
İmzada bulunamadı 

İsparta İzmir Kırşehir 
Z. H. Velibeşe M. A. Sebük M. Mahmııdoğlu 

İmzada bulunamadı 
Kütahya 

S. S. Nasuhoğlu 
Ordu 

F. Ertekin 
Yozgacî 

M. Ataman 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

Trabzon 
S. Dilek. 
Ankara 

H. Eren 

Muğla 
N. özsan 

Tokad 
0. Hacıbaloğlu 

Eskişehir 
H. Sezen 

<m*»m 
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Devre : X 
tçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Bursa Mebusları İbrahim öktem ile Raif Aybar ve Kocaeli 
Mebusu Ekrem Alican'ın teşriî masuniyetlerinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/481) 

T. G. 
Başvekâlet 25 . II . 1957 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü ) 
H. No. 6/2-415 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

17 . X . 1956 günü Trabzon'un Yomra nahiyesinde Cumhuriyetçi Millet Partisine ait binada 
toplantı yapmak suretiyle 6761 sayılı Kanuna muhalefetten maznun Bursa Mebusu ibrahim öktem 
ve Raif Aybar ile Kocaeli Mebusu Ekrem Alican haklarında takibat yapılabilmesi için Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâ
letinden alman 29 . I . 1957 tarih ve 2976 sayılı tezkere sureti ile eklerinin bağlı olarak sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâletinin (Ceza İşleri Umum Müdürlüğü) 29 . I . 1957 tarih ve 2976 sayılı tezkeresi 
suretidir 

özü : 6761 sayılı Kanuna mu
halefetten maznun Bursa Mebu
su İbrahim öktem ve arkadaş
ları Hk. ̂  

Yüksek Başvekâlete 

17 . X . 1956 günü Trabzon'un Yomra nahiyesinde Cumhuriyetçi Millet Partisine ait binada toplan
tı yapmak suretiyle 6761 sayılı Kanuna muhalefetten maznun Bursa Mebusu ibrahim öktem ve Raif 
Aybar ile Kocaeli Mebusu Ekrem Alican haklarında mezkûr kanunun 2 ve 14/2 nci maddelerine tev
fikan takibat icrası için, mumaileyhlerin teşriî masuniyetlerinin ref'i talebiyle Trabzon Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden gönderilen hazırlık tahkikatı evrakı birlikte takdim kılınmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktazasmm ifasına delâlet bu-
yurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Prof. Dr. H. A. Göktürk 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

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

Muhtelit Encümen 
Easas No. 3/481 
Karar No. 29 

4. Yi.1957 

Yüksek Beisliğe 

17 . X . 1956 günü Trabzon'un Yomra nahi
yesinde C. M. Partisine ait binada toplantı yap
mak suretiyle 6761 sayılı Kanuna muhalefetten 
dolayı suçlu sanılan Bursa mebusları ibrahim 
öktem ile Raif Aybar ve Kocaeli Mebusu Ekrem 
Alican'm teşriî masuniyetlerinin kaldırılması 
hakkındaki Başvekâletin 6/2-415 sayı ve 25. I I . 
1957 tarihli tezkeresi ile ilişiği dosya Muhtelit 
Encümenimize havale edilmekle bu,baptaki dos
yanın tetkiki ve neticeye göre mazbatasının ya
zılması için, Dahilî Nizamnamenin 178 nci mad
desi gereğince kur'a suretiyle ayrılan İhzari En
cümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda, hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Bursa mebusları ibrahim 
öktem ile Raif Aybar ve Kocaeli Mebusu Ek
rem Alican'a ishadolunan suç Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı 
suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin (180) nci mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. • 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen Reisi Bu M. Muharriri 

Manisa Niğde 
M. Tümay H. H. Ülkün 

Afyon K. 
K. özçoban 

Aydın 
N. Geveci 

Ankara 
H. Türegün 
Balıkesir 
"V. Asena 

Bursa Çankırı 
M. Erkuyumcu C. Boynuk 

imzada bulunamadı 
İsparta izmir 

Z. H. Velibe§e M. A. Sebük M. 
imzada bulunamadı. 

Kütahya 
8.8. Nasuhoğlu N 

Ordu 
F. Ertekin 

Yozgad 
M. Ataman 

Malatya 
. Ocakcıoğlu 

Trabzon 
8. Dilek 0 
Ankara 

R. Eren 

Aydın 
C. Ülkü 
Bingöl 
N. Araş 
Erzurum 

A. Eryurt 

Kırşehir 
Mahmudoğlu 

Muğla 
N. özsan 

Tokad 
•. Hacibaloğlu 

Eskişehir 
//. Sezen 

»>••« 

(S. Sayın : 240) 



Devre : X 1 / 1 
î§timk: 3 S. SAYISI : 241 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve Manisa Mebusu Yunus Muammer 
Alakant'm teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasına dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye Ve Adliye encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen mazbatası (2 /480) 

T. C. 
Başvekâlet 25 .11 . 1957 

Zat ve Yazı İşleri U. Müdürlüğü 
H. No. 6/2-413 

Büyük IVIillet Meclisi Yüksek Reisliğine 

23 . X . 1956 günü saat 19,30 sıralarında Akhisar kazasına gelerek Mustafa. Uçmak adındaki 
şahsa ait kahvehanede toplantı ve propaganda yapmak suretiyle 6761 sayılı Kanuna muhalefetten 
maznun Surdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve Manisa Mebusu Muammer Alakant haldarında takibat 
yapılabilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar 
verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 22 . I . 1957 tarih ve 1851 sayılı tezkere suretiyle ekle
rinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâletinin (Ceza İşleri Umum Müdürlüğü) 22.1.1957 tarih ve 1851 sayılı 
tezkeresi suretidir 

özü : 6761 sayılı Kanuna muha
lefetten maznun Fethi Çelikbaş 
ve Muammer Alakant hakların
daki evrakın takdim kılındığına 
dair. 

Yüksek Başvekâlete 

23 . X . 1956 günü saat 19,30 sıralarında Akhisar kazasına gelerek Mustafa Uçmak adındaki 
şahsa ait kahvehanede toplantı ve propaganda yapmak suretiyle 6761 sayılı Kanuna muhalefetten 
maznun Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve Manisa Mebusu Muammer Alakant haklarında mezkûr 
kanunun 12 nci maddesi delaletiyle 14 ncü maddesinin birinci fıkrasına tevfikan takibat icrası için 
mumaileyhlerin teşriî masuniyetlerinin ref'i talebiyle, Akhisar Cumhuriyet Müddeiumumiliğince 
tanzim edilip Manisa Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden gönderilen hazırlık tahkikatı evrakı bir
likte takdim kılınmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktezasmm ifasına delâlet 
buyurulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
İmza 

1' ' ' l*' Prof. Dr. E. Avni Göktürk 



— 2 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

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

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/480 
Karar No. 30 

Yüksek 

23 . X . 1956 günü saat 19,30 sıralarında Ak
hisar kazasına gelerek Mustafa Uçmak adında
ki şahsa iat kahvehanede toplantı ve propagan
da yapmak suretiyle 6761 sayılı Kanuna muha
lefetten dolayı suçlu sanılan Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş ve Manisa Mebusu Yunus Mu
ammer Alakant'm teşriî masuniyetlerinin kal
dırılmasına dair Başvekâletin 6/2 - 413. sayı ve 
25.11.1957 tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya 
Muhtelit Encümenimize havale edilmekle bu 
baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre maz
batasının yazılması için, Dahilî Nizamnamenin 
178 nci maddesi gereğince kur'a suretiyle ayrı
lan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Burdur Mebusu Fethi Çe
likbaş ve Manisa Mebusu Yunus Muammer Ala-
kant'a isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçla
rın dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

4 . VI. 1957 

Reisliğe -

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen Reisi 

Manisa 
M. Tümay 

Bu M. Muharriri 
Niğde 

H. H. Ülkün 

Afyon K. 
K. özçoban 

Aydın 
N. Geveci 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Aydın 
C. Ülkü 

Bingöl 
N. Araş 

Bursa Çankırı Erzurum 
M. Erkuyumcu C. Boynuk A. Eryurt 

imzada bulunamadı 

İsparta izmir Kırşehir 
Z.H. Velibeşe M. A. Sebük M. Mahmudoğlu 

imzada bulunamadı 

Kütahya 
S. S. Nasuhoğlu 

Ordu 
F. Ertekin 

Yozgad 
M. Ataman 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

Trabzon 
S. Dilek 

Ankara 
R. Eren 

Muğla 
N. özsan 

Tokad 
O. Hacıbaloğlu 

Eskişehir 
H. Sezen 

( S. Sayısı : 241 ) 



Devre : X f% M fi 
tçtima: 8 S. S A Y I S I : 2 4 2 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve 
Çanakkale Mebusu Safaeddin Karanakçı'nın teşriî masuniyetlerinin 
kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

(3/479) 

T.C. 
Başvekalet 25 . II . 1957 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No: '6/2-421 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

26 . IX . 1956 günü saat 17 sıralarında Geyve'nin Pamukova nahiyesinde Mehmet Çuhalı'nm kah
vesi önünde topladıkları halkla siyasi mevzular üzerinde konuşma yapmak suretiyle 6761 sayılı 
Kanuna muhalefetten ve aynca, ifa ettiği vazifeden dolayı Nahiye Müdürüne huzurunda hakaret 
etmekten maznun Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve Çanakkale Me
busu Safaeddin Karanakçı haklarında takibat yapılabilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 
nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye "Vekâletinden alınan 12 . I . 
1957 tarih ve 763 sayılı tezkere suretiyle eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ede
rin? 

Başvekil 
''••••'"" ' ' ' v '": "-•' ".'*•' V '' C '" :' '• '•'" ';'"- A. Menderes 

Adliye Vkeâletinin 12 . I . 1957 tarih ve 763 sayılı tezkeresi suretidir 

özü» : 6761 sayılı Kanuna muhalefet ve 
vazife sırasında memura hakaretten maz
nun Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve 
arkadaşları hakkındaki evrakın takdim 
kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

Sakarya Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden alman 24 . XII . 1956 tarihli yazıda; 26 . IX . 1956 
günü saat 17 sıralarında Geyve'nin Pamukova nahiyesinde Mehmet Çuhalı adındaki şahsın kahve
hanesi önünde topladıkları halkla siyasi mevzular üzerinde konuşma yapmak suretiyle toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri hakkındaki 6761 sayılı Kanuna muhalefetten ve ayrıca, ifa ettiği vazifeden do
layı Nahiye Müdürüne huzurunda hakaretten maznun Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, Kocaeli Me
busu Turan Güneş ve Çanakkale Mebusu Safaeddin Karanakçı haklarında zikrolunan 6761 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin «f» fıkrası delaletiyle 14 ncü maddesinin 6 ncı ve Türk Ceza Kanunu
nun 266 ncı maddesinin 1 nci bentlerine tevfikan takibat icrası için mumaileyhlerin teşriî masuni
yetlerinin ref'i, Geyve Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin işarına atfen talebedilmiştir. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen mezkûr hâdiseye ait hazırlık tahkikatı evrakı birlik
te takdim kılınmış olmakla, Teşkilâtı Esasiye Kanunun 17 nci maddesi hükmü dairesinde mukteza-
sınm ifasına delâlet buyurulmasım saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Veki l t i 
imza 

' • . . Prof. Dr. H. Avni Göktürk \ l 



_. 2 — 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

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

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3 - 479 

Karar No. 31 

4. VI. 1957 

Yüksek Reisliğe 

26 . IX . 1956 günü saat 17 sıralarında Gey
ve'nin Pamukova nahiyesinde Mehmet Çuhalı'nm 
kahvesi önünde topladıkları halkla siyasi mevzu
lar üzerinde konuşma yapmak suretiyle 6761 sa
yılı Kanuna muhalefetten ve ayrıca ifa ettiği va
zifeden dolayı Nahiye Müdürüne huzurunda ha
karet etmekten dolayı suçlu sanılan Burdur Me 
busu Fethi Çelikbaş, Kocaeli Mebusu Turan Gü
neş ve Çanakkale Mebusu Safaeddin Karanakçı'-
mn teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasına dair 
Başvekâletin 6/2 - 421 sayı ve 25 . I I . 1957 ta
rihli tezkeresiyle ilişiği dosya Muhtelit Encüme
nimize havale edilmekle bu baptaki dosyanın tet
kiki ve neticeye göre mazbatasının yazılması için 
Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi gereğince 
kur'a suretiyle ayrılan ihzarı Encümene tevdi 
edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geqen Burdur Mebusu Fethi Çelik
baş, Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve Çanakkale 
Mebusu Safaeddin Karanakçı'ya isnadolunan suç 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 ve 27 nci mad
delerinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıl
dı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve muha

kemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci maddesi 
gereğince Devre sonuna bırakılmasına ittifakla 
karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen Reisi 

Manisa 
M. Tümay 

Afyon K. 
K. özçoban 

Aydın 
N. Geveci 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Ankara 
/ / . Türegün 
Balıkesir 
V. Asena 

Çankırı 
C. Boynuk 

Bu M. Muharriri 
Niğde 

H. II. Ülkün 
Aydın 

C. Ülkü 
Bingöl 

.V. Araş 
Erzurum 

A. Eryurt 
İmzada bulunamadı 

İsparta izmir Kırşehir 
Z. H. Velibeşe M. A. Sebük M. Mahmudoğlu 

imzada bulunamadı 
Kütahya 

S. 8. Nasuhoğlu 
Ordu 

F. Ertekin 
Yozgad 

M. Ataman 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

Trabzon 
S. DÜek 
Ankara 

R. Eren 

Muğla 
N. özsan 

Tokad 
O. Ilacıbaloğlu 

Eskişehir 
H. Sezen 

*m»m> 

( S. Sayısı : 242 ) 



Devre : X 
îçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (^/488) 

T. C. 
Başvekâlet 14 . III . 1957 

Zat ve Yazı îşleri Umum Müdürlüğü 
H. No : 6/2 - 652 

Büyük (Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kırşehir Belediyesinde bâzı yolsuzluklar yapıldığı yolunda vâki ihbarda sanıklar arasında 
bulunan adı geçen Belediye Eski Encümen Âzası ve halen Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin hak
kında takibat yapılabilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesin
de gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekâletinden alınan 8 . III. 1957 tarih ve 82 -175/108 
sayılı tezkere suretiyle eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Dahiliye Vekâletinin 8. I I I . 1957 tarih ve 82-175/108 sayılı tezkeresi suretidir. 

Özü : Kırşehir eski Belediye Azası ve halen Kirşe 
hir Mebusu Ahmet Bilgin hakkında. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Kırşehir Belediyesinde bâzı yolsuzluklar yapıldığı yolunda vâki ihbar üzerine mülkiye müfet-
tişliğince tanzim edilen 20. II . 1957 tarih ve 34/16 sayılı rapor, merbutu 16 parça evrak ile bir
likte sunulmuştur. 

Sanıklar arasında adı geçen belediye eski encümen âzası ve halen Kırşehir Mebusu Ahmet 
Bilgin hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine göre muamele ifasına müsaade
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

8.III . 1957 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
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— 2 — 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

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

Muhtelit Encümen 
Esam No. 3/488 

Karar No. 33 

4. VI. 1957 

Yüksek Reisliğe 

Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'e, mebus se
çilmezden evvel Kırşehir Belediye Encümeni 
Âzası bulunduğu sırada, asker ailelerinin muh-
tacolanlarınm tesbiti ve bunlara yardımın tah
sisinde hissî hareketle kanun hükümlerini yerine 
getirmiyerek vazifesini ihmal suçu isnadedilmiş 
olup, teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Başvekâletin 6/2 - 652 sayı ve 14 . I I I . 1957 
tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya Muhtelit Encü
menimize havale edilmekle bu baptaki dosyanın 
tetkiki ve neticeye göre mazbatasının yazılması 
için Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi gere
ğince kur'a suretiyle ayrılan İhzari Encümene 
tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldükten 
sonra adı geçen Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'e 
isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
12 Ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışında 
kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla, yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen Reisi Bu M. Muharriri 

Manisa 
M. Tümay 

Afyon K. 
K. özçoban 

Aydın 
İV. Geveci 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

E. 

Ankara 
H. Türegün 
Balıkesir 
V. Asena 

Çankırı 
C. Boynuk 

İmzada bulunamadı 
İsparta İzmir 

Z. H. Velibeşe M. A. Sebük M. 
İmzada bulunamadı 

Kütahya 
8. S. Nasuhoğlu N 

Ordu 
F. Ertekin 

Yozgad 
M. Ataman 

Malatya 
. Ocakcıoğlu 

Trabzon 

Niğde 
H. Ülkün 

Aydın 
C. Ülkü 
Bingöl 
N. Araş 
Erzurum 

A. Eryurt 

Kırşehir 
Mahmudoğlu 

Muğla 
N. özsan 

Tokad 
S. Dilek 0. Hactbaloğlu 
Ankara 

R. Eren 
Eskişehir 
H. Sezen 

>••« 

( S. Sayısı : 243) 



Devre : X A / / 
içtima: 3 S. S A Y I S I : / 4 4 

Kars Mebusu Turgut Göle'nin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/472) 

T.C. 
Başvekâlet 23 . I . 1957 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. 6/2-156 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

25 . XI . 1956 günü- Torbalı kazası Cumhuriyet Halk Partisi îlce Kongresinde konuştuğu sırada 
sarf ettiği bâzı sözlerle Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir etmekten maznun Kars Mebusu 
Turgut Göle hakkında takibat yapılabilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi 
hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 12 . I . 1957 tarih 
ve 764 sayılı tezkere suretiyle eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
* A.. Menderes 

T. C. 
Adliye Vekaleti 12 Ocak 1957 

Ceza İş. TJ. Müdürlüğü 
Sayı : 764 özü : Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkirden 

maznun Kars Mebusu Turgut Göle hakkındaki 
evrakın takdim kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

25 . XI . 1956 günü Torbalı kazası Cumhuriyet Halk Partisi îlce Kongresinde konuştuğu sırada 
sarf ettiği bâzı sözlerle Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir etmekten maznun Kars Mebusu 
Turgut Göle hakkında takibat icrasına izin verilmesi ve teşriî masuniyetinin ref'i talebiyle, Tor
balı Cumhuriyet müddeiumumiliğince tanzim edilip îzmir Cumhuriyet müddeiumumiliğinden gön
derilen hazırlık tahkikatı evrakı birlikte takdim kılındı. 

Mezkûr suçtan dolayı Turgut Göle hakkında takibat icrasına vekâletimizce izin verilmiş ise 
de, bu hususta takibat yapılabilmesi, aynı zamanda mumaileyhin teşriî masuniyetinin kaldırılma
sına bağlı bulunduğundan, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muk-
tazasımn ifasına delâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
* v - •" ' .•-.•*. Prof. Dr. H, Avni Göktürk 



— a — 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

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

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/472 
Karar No. 32 

4 . VI . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Kars Mebusu Turgut Göle'nin; 25 . XI . 1956 
tarihinde Torbalı kazası C. Halk Partisi ilce kon
gresinde konuştuğu sıradağ C. H. Partisi iktidarı 
zamanındaki bütçe, altın ve döviz stokunu mev-
zuubahsederek (bütün aldıklarını ne yaptılar, ye
diler arkadaşlar) sözünü sarf ile; Hükümetin mâ
nevi şahsiyetini tahkir ettiği iddiasiyle teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkındaki Başvekâle
tin 6/II - 156 sayı ve 23 . I . 1957 tarihli tez
keresiyle ilişiği dosya Muhtelit Encümenimize 
havale edilmekle bu baptaki dosyanın tetkiki ve 
neticeye göre mazbatasının yazılması için Dahilî 
Nizamnamenin 178 nci maddesi gereğince kur'a 
suretiyle ayrılan İhzari Encümene tevdi edilmiş
ti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit" Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra : Sarf edildiği söylenilen sözün, Hükü
metin mânevi şahsiyetine izafesinde; sözün mâ
nası ve şümulü itibariyle olduğu gibi, bu sözü 
hâdise yerinde duyup nakleden şahısların, şaha
detlerinde dex açıklık ve sarahat görülemediğin
den, îhzarî Encümenin görüşüne uygun olarak 
kanaat getirilememiştir. Bu sebeple.Kars Mebusu 
Turgut Göle hakkında takibat ve muhakemenin 

Dahilî Nizamnamenin 180 nci maddesi gereğince 
devre sonuna bırakılmasına ittifakla karar veril
di. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen Reisi 

Manisa 
M. Tümay 

Afyon K. 
K. Özçoban 

Aydın 
N. Geveci 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Ankara 
E. Türegün 
Balıkesir 
V. Asena 

Çankırı 
C. Boynuk 

Bu M. Muharriri 
Niğde 

E. E. Ülkün 
Aydın 
C. Ülkü 
Bingöl 
N. Araş 
Erzurum 
A. Er yurt 

imzada bulunamadı 
İsparta İzmir Kırşehir 

rl. E. Velibeşe M. A. Sebük M. Makmudoğlu 
tmzada bulunamadı 

Kütahya Malatya Muğla 
8. 8. Nasuhoğlu N. Ocakcıoğlu N. özsan 

Ordu Trabzon Tokad 
F. Ertekin 8. Dilek O. Eacıbaloğlu 

Yozgad Ankara Eskişehir 
M. Ataman R. Eren E. Sezen 

• * t i 

r(S. Sayısı: 244) 
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îçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Ulusal bayram ve genel tatiller 
hakkındaki 2739 sayılı Kanunun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2 /464) 

16. IV. 1957 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanunun ikinci maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair kanun teklifimi esbabı mucibesiyle birlikte takdim ediyorum. Gereğinin ifasına delâ
letlerinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

Kırşehir Mebusu 
Tahir Taşer 

ESBABI MUCİBE 

Bâzı il ve ilçelerimizde her sene düşman istilâsından kurtuldukları günün tam bir bayram ha
vası içinde kutlanması bir örf ve âdet haline gelmiştir. O gün bütün resmî daire ve müesseseler 
resmen değilse bile fiilen kapalı kalmakta âmme hizmetleri âdeta işlemez bir hale gelmektedir. Bu 
ifiilî durumun âmme hizmetlerinin ifası bakımından bâzı mahzurlar tevlidetmemesine imkân yok
tur . Meselâ : Gerek Ceza ve gerekse Hukuk Usulü Muhakemeleri kanunlarında bir hakkın tevlit 
veya iskatmda müddetlerin büyük ehemmiyeti vardır. Bu hususta sarih bir fikre varabilmek için 
H.U.M.K. 161, 162, 163 ncü maddelerine bir göz atmak kâfidir. Bu maddelere göre -. 
Müddet gün olarak tâyin edilmişse son günün tatil saatinde biteceği, hafta veya ay olarak 
tâyin edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biteceği, 
Pazartesi günü başlamış olan müddetin münkazı olacağı, haftanın Pazartesi gününde ve ayın 
Tnrinci günü başlıyan müddetin münkazı olacağı ayın birinci gününde ve 31 Kânunuevvelde baş-
lıyan iki ay müddetin Şubatın son gününde biteceği, müddetin son günü tatile tesadüf ederse 
tatilin ertesi günü hitam bulacağı, kanunun tâyin ettiği müddetler katı olup bu müddetlerde ya
pılması lâzım olan muamele yapılmazsa o hakkın sakıt olacağı yazılı bulunmaktadır. Bilfarz mah
kemece gıyap kararı için tâyin edilen beş günlük müddetin veya temyiz için tâyin edilen sekiz 
günlük müddetin son günü-kurtuluş bayramına tesadüf ettiği takdirde o gün mahkeme faal ol
madığı için muamele yapılamıyacak bu suretle bir hak açıktan açığa sakıt olacaktır. Bu mahzuru 
önliyecek elimizde kanuni bir hüküm bulunmamaktadır. 

Binaenaleyh : Hak ve adalet prensipleriyle asla kabili telif görmediğimiz bu mahzuru izale 
maksMiyle kurtuluş .günlerinde yalnız o yere hasredilmek üzere resmî tatil günleri meyanına itha
lini temin zımnında işbu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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KIRŞEHİR MEBUSU TAHİR TAŞER'İN 

TEKLİFİ 

Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 
2739 sayıl% Kanunun 2 nci maddesine bir fık

ra ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — Ulusal bayram ve genel tatil
ler hakkındaki 2739 sayılı Kanunun 2 nci mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur : 

G-) Her sene düşman istilâsından kurtul
dukları günün kutlanması örf ve âdet halini 
alan yerlerde o gün. Şu kadar ki; bu yerlerin 
şümul ve sahasını tâyine Hükümet salahiyetli
dir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren muteberdir. 

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

16 . IV . 1957 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 2/464 
Karar No. 57 

Yüksek Reisliğe 

Kırşehir Mebusu Tahir Taşer tarafından 
Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 
2739 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fık
ra ilâvesine dair kanun teklifi Hükümet mü
messillerinin de iştiraki ile encümenimizde tet
kik ve müzakere edildi. 

Mezkûr kanun teklifi, ulusal bayram ve ge
nel tatiller günlerinin çoğalacağı ve bunun 
tesbitinde de müşkülât çekileceği göz önünde 
bulundurulduğundan teklifin kabulüne imkân 
hâsıl olmamıştır. 

Umumi Heyete sunulmak üzere Yüksek Ri
yasete saygı ile sunulur. 

Dahiliye En. Reisi Mazbata Muharriri 
Edirne Yozgad 

R. Nasuhioğlu Ö. L. Erzurumluoğlu 

6. VI.1957 

Kâtip 
Kocaeli 

Söz hakkım mahfuz R. 
S. Yalım 

Çankırı Erzincan 
T. Akman T. Şenocak 

Kastamonu 
M. Kuşakgıoğlu 

Kütahya 
N. H. Pepeyi Y. 

İmzada bulunamadı 
Samsun Samsun 
E. Anıt M. Özkefeli 

Trabzon 
P. Sanaç 

Bolu 
Akşemsettinoğlu 

Kastamonu 
S. Çağlar 

İzmir 
P. Arat 

Muğla 
Paşamehmetoğlu 

Seyhan 
A. Ktnıfc 

Uşak 
Y. Aysal 

( S. Sayısı : 247 ) 



Devre : X 
İçtima : 3 S. SAYISI 248 

Erzurum Mebusu Rıza Topcuoğlu'nun, Arzuhal Encümeninin 
29 . III . 1957 tarihli haftalık karar cetvelindeki 4669 sayılı 
Karara ait (6 sıra numaralı) işin Umumi Heyette görüşülmesine 

dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4 /285) 

Yüksek Reisliğe 

Nusret Atillâ'nın af talebi hakkında Arzuhal Encümeni tarafından verilen 12 . I I . 1957 tarih 
ve 6/4669 sayılı Karara itiraz ediyorum. 

Umumi Heyette görüşülmesini arz ve riea ederim. 
Erzurum 

R. Topçuoğlu 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No: 10915 
Arzuhal En. No. 10362 

Esas No. 4 - 285 
Karar No. 94 

6 .VI. 1957 

Yüksek Reisliğe 

Horasan kazasının Şerefiye mahallesinde otu
ran tüccardan Nusret Atillâ tarafından vâki af ta
lebinin reddine dair encümenimizce ittihaz edilip 
1957/88 sayılı haftalık cetvel ile neşrolunan 
12 . I I 1957 gün ve 4669 sayılı Karara karşı Er
zurum Mebusu Rıza Topcuoğlu'nun müddeti için
de ve fakat bir sebebi muhtevi olmaksızın ileriye 
sürdüğü itiraz üzerine bu husustaki evrak ve 
mahkeme dosyası tekrar incelendi. 

Adı geçen müstedinin, Toprak Mahsulleri 
Ofisi Şefi Esat Erdinç'e vazifesi ile ilgili bir hu
sustan dolayı gıyabında madde tâyini suretiyle 
hakarette bulunduğu, Pasinler Asliye Ceza Mah
kemesince yapılan duruşma sonunda sabit olma
sından dolayı, Türk Ceza Kanununun 480/1, 
273 ve 89 ncu maddeleri gereğince 3 ay 15 gün 
hapis ve 175 lira ağır para cezası ile mahkûmiye
tine ve bu cezasının teciline 6 . VI . 1952 tarihin
de hükmedilmiş ve bu hüküm Temyiz Mahkeme
si 4 ncü Ceza Dairesince 12 . XI I . 1953 gün ve 

1449/633 sayılı ilâmla tasdik edildiğinden katîleş-
miştir. 

Diğer taraftan, yine ifa ettiği vazifeden dola
yı Horasan Belediye Reisine hakarette bulunmak
tan maznun dilekçi Nusret Atillâ, mezkûr mahal 
Asliye Ceza Mahkemesince icra kılman muhake
mesi neticesinde; suçunun subut mertebesine vâ
sıl olması hasebiyle Türk Ceza Kanununun 266/3 
ve 95/2 nci maddeleri gereğince 6 ay hapse ve 
600 lira ağır para cezasına mahkûm edilmiş ve 
aynı zamanda bir evvelki bentte bahsi geçen mü
eccel cezasının da aynen infazına 3 . X . 1955 
tarihinde karar verilmiştir. 

Bu baptaki hüküm ve karar da, Temyiz Malı 
kemesi 4 ncü Ceza Dairesinin 10 . V . 1956 ta
rih ve 6780/791 sayılı İlâmı ile tasdik edildiğin
den keza katîleşmiş ve hükümlünün bilâhara der-
meyan ettiği tashihi karar talebi de Başmüddei-
umumilikçe kabul olunmamıştır. 
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Kanun yollarından geçmek suretiyle kesinle

şen ve istinadettiği maddi ve kanuni deliller iti
bariyle hatadan salim görülen her iki hüküm 
aleyhinde dilekçi tarafından af talebini muhtevi 
olarak verilen istidada ileriye sürülen sebepler 
ise, Temyiz Mahkemesince varit görülmiyen iti
razları tekrardan ibaret bulunmuştur. 

Binaenaleyh, müstedinin af talebi, bu bapta
ki şart ve unsurları ihtiva etmemekte olmasın
dan dolayı, encümenimizce dikkate alınacak de
ğer ve mahiyette görülmiyerek reddedilmiştir. 

Bu reddi mutazammm kararın isabeti, yukar-
daki izahattan da anlaşılacağı üzere aşikâr olup 

vâki itiraz ise yersiz bulunduğundan, mezkûr iti
razın reddiyle bahis mevzuu kararımızın tasvibi 
hususunun yüksek tensibe sunulmasını saygı ile 
arz ve teklif ederiz. 

Arzuhal Encümeni Eeisi ve 
bu mazbata Muharriri 

Konya 
A. Fahri Ağaoğlu 

Afyon Karahisar 
H. Tiryakioğlu 

Mardin 
B. Erdem 

Sivas 
A. Doğruyol 

izmir 
A. Güngören 

Trabzon 
8. Karayavuz 

( S . Sayış'. : 248) 
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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6311 sayıh 
Kanunla muaddel 22 nci maddesinin (b) fıkrasınm değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/677) 

T. C. 
Başvekâlet j 25 .V. 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-563/1503 p ? " 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6311 sayılı Kanunla muaddel 22 nci madde
sinin (b) fıkrasının değiştirilmesi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise tak
dimi İcra Vekilleri Heyetince 15. V. 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı muci-
besiylo birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

5434 sayılı Kanunla Devlet sektöründeki memur ve hizmetlilerin emeklilik işlerini tek elden 
idare etmek ve tahsil edeceği aidat ve karşılıkları emin ve en kârlı mevzularda nemalandırmak 
vazifesiyle kurulmuş bulunan Emekli Sandığının, sermaye yatırabileceği mevzular kanunun 22 nci 
maddesinde tadat edilmiştir. 

Ancak mezkûr maddenin şirketlerin sermayesine iştirak etmek imkânını veren (b) fıkrasında 
Sandığın iştirak edeceği şirketlerin sermayelerinin yansından fazlasının Devlet veya Devlet serma 
yesiyle kurulmuş kurumlar tarafından temin edilmiş olması şartlarının konmuş bulunması Sandı 
ğm sermayesinin tamamı Devletçe temin edilmemiş olan kurumlarla müştereken ortaklık kurma 
sına imkân vermemekte diğer taraftan da Sandığın iştirak edeceği şirketin sermayesinin yarısın 
dan fazlasının Devlet veya Devlet sermayesi ile kurulmuş kurumlarca ödenmiş olmasının şart ko 
şulması Sandığın iştirak imkânlarını daraltan ikinci bir unsur olmaktadır. 

Bundan başka sermaye iştirakinin sermayesi eshama münkasem şirketlere inhisar ettirilmesi 
Sandığın bunun dışında her hengi bir şekilde ortaklık tesisine imkân vermemektedir. 

Ayrıca mezkûr maddede Sandığın hususi sermaye ile iştirakinin derpiş edilmemiş bulunması 
Sandığın kârlı ve emin gördüğü mevzularda yerli ve yabancı hususi sermaye ile birlikte ortaklık
lar kurmasını imkânsız kılmaktadır. Sandığın bu' imkândan mahrumiyeti tahakkuku her bakımdan 
faydalı mevzuların realize edilmesine engel olmaktadır. 

Emekli Sandığının sermayesini en verimli şekilde, daha geniş hacımda ve daha müsait imkân
lar içerisinde nemalandırılmasını temin etmek ve memleketin içinde bulunduğu kalkınma hamle
sine iştirak imkânlarını artırmak maksadiyle 5434 sayılı Kanunun Sandığın sermaye yatırımları
na ait muaddel 22 nci maddesinin (b) fıkrasını;! lâyihada arz edildiği veçhile tadiline lüzum ve za
ruret, hissedilmiştir. 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No : 1/677 
Karar No : 84 

31. V , 1957 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyurulan Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6311 
sayılı Kanunla muaddel 22 nci maddesinin (b) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun lâ
yihası ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle 
encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Yapılan görüşmelerde Hükümetin mucip se
bepleri yerinde görülerek lâyiha aynen kabul 
edilmiş ve işin ehemmiyet ve müstaceliyetine bi

naen takdimen ve müstaceliyetle görüşülmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
•buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi Y. 

M. M." 
Afyon K. Bolu 
O. Takı 8. Baysal 

Çorum Giresun Samsun 
C. Köstekçi A. îzmen S. Uluçay 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Üiiiçe Encümeni 
Esas No. 1/677 
Karar No. 123 

k~VŞ5$î 

i«"tah*.«-4(^ 7.VI.20İ7 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 6311 sayılı Kanunla muaddel 22 nci mad
desinin (b) fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mecli
se arzı îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin ,25 . V . 1957 tarih ve 71 -. 563/1503 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Ma
liye Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimi
ze havale edilmiş olmakla Maliye Vekili hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; esbabı mucibesinde de arz ve 
izah edildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 22 nci maddesinin (b) fık
rasındaki hükme tevfikan sandık, Devlet serma
yesiyle kurulmuş olan veya sermayesinin yarısın
dan fazlasına Devlet iştiraki bulunan müesssese-
lerin çıkaracaldarı aksiyon veya obligasyonları 
alabilmekte olduğuna göre, sermayesinin en kâr
lı bir şekilde daha geniş ve daha müsait imkân
lar içinde nemalanmasmı temin edebilmek mak-

sadiyle mezkûr maddenin (b) fıkrasının tadilini 
istihdaf etmektedir. 

, Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerde lâyihanın şevkini mucip sebepler 
yerinde görülmekle beraber yapılacak sermaye iş
ti rakinin Emekli Sandığının bütün mamelekinin 
mesuliyetini mucip kılmamak maksadiyle Sandık 
sermayesinin yüzde kırkını tecavüz etmemesi ve 
bu iştirakin alelûmum şirket veya teşebbüslere 
olmayıp sermaye şirketlerine yapılması lüzumu 
etrafiyle izah ve ifade edilmiş ve encümenimiz 
de bu görüşe uyarak (b) fıkrasını yukarda arz 
edildiği şekilde tâdil ederek birinci maddeyi ka
bul etmiştir. 

Mütaakıp maddeleri Hükümetin teklifi veçhi
le aynen kabul olunan kanun lâyihası Umumi 
Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Reis Mazbata M. Kâtip 
Balıkesir Zonguldak Tokad 
H. îmre S. Ataman Ö. Sunar 

'(B. Sayısı : 249) 



Aydın Balıkesir Bursa Niğde Niğde Ordu 
7J. JJrmj M. H. Timurtm H. Köymen A. N. Radıoğlu C. Kmmncuoğlu R. Aksoy 
Çankırı Çorum,, Elâzığ Ordu Seyhan Sinob 
T. Uygur Y. Gürsel Ö. F. Sanaç S. İşbakan A. Topaloğlu S. Somuncuoğlu 
Erzurum Eskişehir Muğla Trabzon Yozgad Yozgad 
§. Erher M. Başkurt A. Sanoğlu S. Şener D. Akbel T. Alpay 

(S. Sayısı : 249) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
6311 sayılı Kanunla muaddel 22 nci maddesinin 

(b) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 6311 sa
yılı Kanunla muaddel 22 nci maddesinin (h) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmişti L\ 

«b) 
1. Sermayesinin tamamı veya yarısından faz

lası Devlete aidolan kuramların veya bu kurum
larca sermayesine iştirak olunan şirketlerin aksi
yonlarına veya bu kurum ve şirketlerle müştere
ken girişilecek teşebbüslere, 

2. Memleket ekonomisinin inkişafına mües
sir ve Sandık plasmanları bakımından da emin 
ve istifadeli olmak ve önceden İcra Vekilleri He
yetinden müsaade istihsal edilmek kaydiyle, hu
susi sermaye ile kurulmuş şirketlerin aksiyonla
rına veya bu şirketlerle ve diğer müteşebbislerle 
müştereken girişilecek teşebbüslere;» 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun nesri tarihinde me-

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

15 . v . m? 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Millî Müdafaa V. V. 
Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardmct 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili 
M. C, Bengü 
Devlet Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
T. İleri 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 

H. Polatkan 
Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve îç. Mv. Vekili 

A. Aker 
Güm. ve İnh. Vekili 

//. Hüsman 
Münakalât Vekili 

A. Demir er 

N. Körez 
Ziraat Vekili 

E. Budakoğlu 
Çalıgma Vekili 
Mümtaz Tarkan 

İşletmeler Vekili 
S. Ağcuoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Türkiye Cumhuriyeti^ Emekli Sandığı Kanunu
nun 63.11 saydı Kanunla muaddel 22 nci madde
sinin (b) fıkrasının değistirümesi hakkında kanu/n 

lâyihası 
MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 6311 sa

yılı Kanunla muaddel 22 nci maddesinin (b) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) Yüzde kırkı geçmemek üzere; 
«1. Sermayesinin tamamı veya yarısından 

fazlası Devlete aidolan kurumların veya bu'ku
rumlarca sermayesine iştirak olunan sermaye şir
ketlerine veya bu kurum ve şirketlerle müştere
ken girişilecek teşebbüslere, 

2. Memleket ekonomisinin inkişafına müessir 
ve Sandık p)âsmanları bakımından da emin ve is
tifadeli olmak ve önceden İcra Vekilleri Heyetin
den müsaade istihsal edilmek kaydiyle, hususi 
sermaye ile kurulmuş şirketlerin aksiyonlarına ve
ya. bu şirketlerde ve diğer müteşebbislerle müş
tereken girişilecek teşebbüslere;» 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
avnen kabul edilmiştir. 

« • • 
.( S. Sayısı : 249 ). 


